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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Kommunestyret
Møtested Buholmråsa, Kommunehuset
Dato 16.03.2022
Tidspunkt kl 13:15

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – for politikere – 
melde forfall, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell 
innkalling. 

Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – 
innsyn/postliste – møteinnkallinger og protokoller.

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
John Einar Høvik Ordfører OS-AP
Egil Arve Johannesen Varaordfører OS-AP
Kaisa Moe Medlem OS-AP
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP
Kristian Momyr Medlem OS-AP
Toril Aspaas Medlem OS-AP
Tore O Green Medlem OS-AP
Lise Henriksen Medlem OS-AP
Line Stein Medlem OS-SP
Astrid Jakobsen Medlem OS-SP
Magnus Vada Hatlegjerde Medlem OS-SP
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF
Ingrid S Nordmeland Medlem OS-V/KRF
Andreas Rødøy Medlem OS-V/KRF
Magnar Sæther Medlem OS-BYS

Saksliste
Saksnr Sakstittel
007/22 Godkjenning av møteinnkalling
008/22 Samlesak for referatsaker
007/22 Årsrapport for salgs- og skjenkekontroller 2021 Osen 

kommune
008/22 Salg & Skjenkebevillingskontroll Osen kommune 28.01.2022
009/22 Protokoll - Kontrollutvalget i Osen kommune - 01.02.2022
010/22 Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 

14.02.2022
011/22 Invitasjon til å bidra til fylkeskommunal strategi for luftfart

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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012/22 Informasjon om ny sivilforsvarsforskrift – krav til lager og rom 
som kommunene plikter å stille til rådighet for Sivilforsvaret

013/22 Habilitet for fjellstyremedlemmer som deltar i behandling av 
saker i kommunale organ

014/22 Ladeinfrastruktur for elbil – Informasjon om Enovas nye 
støtteordning og Trøndelag fylkeskommunes nye strategi

015/22 Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap
016/22 Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og 

omsorgspenger mv.
017/22 Beredskap, utgifter til håndtering av covid-19-pandemien og 

finansiering i 2022
018/22 Strategidokument 2022 Osen kommune

Orienteringssaker:
Nav v/Karl-Tore Ellingsen Ness
PWC – presentasjon av rapport PLO
Politiske saker:

009/22 Endring av medlemmer i Rådet for eldre og personer med 
nedsatt funksjonsevne

010/22 Endring av vedtekter skolefritidsordning - SFO
011/22 Alkoholomsetning 2021 - gebyrer 2022
012/22 KaffeKosen Rachel Aritonang - søknad om serverings- og 

skjenkebevilling
013/22 Ny selskapsavtale Midt-Norge 110- sentral IKS
014/22 Fosenpakken (Fosenvegene); Innføring av takst for 

nullutslippskjøretøy
015/22 Nord-Fosen Utvikling AS - Handlingsplan 2022
016/22 Utlysing av anbud - flerbrukshus
017/22 Bortfeste av kommunal grunn - Olden Eiendom AS
018/22 Kjøp av eiendom Midlertidig unntatt 

offentlighet

Steinsdalen,  08.03.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær
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Vår ref. 22/194 - 1
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 08.03.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
007/22 Kommunestyret 16.03.2022

Godkjenning av møteinnkalling

Rådmannens forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
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Vår ref. 22/194 - 2
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 08.03.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
008/22 Kommunestyret 16.03.2022

Samlesak for referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Underliggende saker
Saksnr. Tittel
007/22 Årsrapport for salgs- og skjenkekontroller 2021 Osen kommune
008/22 Salg & Skjenkebevillingskontroll Osen kommune 28.01.2022
009/22 Protokoll - Kontrollutvalget i Osen kommune - 01.02.2022
010/22 Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 14.02.2022
011/22 Invitasjon til å bidra til fylkeskommunal strategi for luftfart
012/22 Informasjon om ny sivilforsvarsforskrift – krav til lager og rom som kommunene 

plikter å stille til rådighet for Sivilforsvaret
013/22 Habilitet for fjellstyremedlemmer som deltar i behandling av saker i kommunale 

organ
014/22 Ladeinfrastruktur for elbil – Informasjon om Enovas nye støtteordning og Trøndelag 

fylkeskommunes nye strategi
015/22 Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap
016/22 Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.
017/22 Beredskap, utgifter til håndtering av covid-19-pandemien og finansiering i 2022
018/22 Strategidokument 2022 Osen kommune
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Osen Kommune

7740 STEINSDALEN

Att:Kontrollutvalget for skjenking av

alkoholholdig drikke, samt salg av alkoholholdig

drikke under 4,76 v%

Navn:
Avdeling:
Telefon:
Telefaks:
E-Mail:

Morten Aune
765/Nord-Trndelag/Verdal

02580 / 902 77 483

Varref.:
Dato:

morten_aune@ayarnsecurity_com

Deres dato:
Deres ref.:

2021
G.Hagen

MA
17.01.2022

ÅRSRAPPORT FOR 2021

Gjelder for utførte kontroller ved skjenkesteder med alminnelig skjenkebevilling og

salgssteder for alkoholholdig drikke med alkoholinnhold lavere enn 4,76 volumprosent i

Osen Kommune.

AIie rapporter med underbilag er oversendt sekretariatet/ kontrollutvalget.

- kopi I til styrer for den enkelte bevilling.

- kopi II arkivert hos oss.

Skjenkebevillingskontroll:

Når det gjelder skjenkebevillingskontrollene er det i 2021 gjennomført 3. kontroller.

Vi har også i år hatt spesielt fokus på skjenkestedenes håndtering av alder og beruselse. Det

er gjort anonyme observasjoner i lokalene med spesielt fokus på dette.

Vi har også hatt mye fokus på stedenes internkontroll etter alkohollovens forskrifter. Dette

da de fleste stedene trenger veiledning og råd for å ha internkontrollen oppdatert og

komplett. Vi har fulgt opp stedene utover året og vil fortsette oppfølgingen også i 2022.

Vi har fremdeles mye fokus på dialogen med de ansvarlige etter utført kontroll. Vi føler at

det er meget viktig å ha en åpen og kontinuerlig dialog med de ansvarlige angående rutinene

rundt skjenking av alkoholholdig drikke. Vi kan da drøfte aktuelle problemstillinger, svare på

konkrete spørsmål, eller komme med forslag til forbedringer internt hvis vi ser ting som vi

mener burde vært håndtert annerledes.

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Besksadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Telefon: +47 902 77 483

Sentralbord: +47 02580
Bank: 1234.00.98765
Org.nr.: 943 184 097

Epost:
kontroll.trondelag@avarnsecurity.com
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Det har blitt gjennomført flere kontrollrunder opp mot de nasjonale forskriftene på

Covid-19. Det ble utført kontroll og veiledning på restauranter og steder hvor det er

matservering, samt butikker i Osen kommune.

Det ble gitt råd og veiledning for at stedene kan tilrettelegge i forhold til avstand, hygiene og

antall gjester.

Grunnet Covid-19 har det vært en utfordring med skjenkestopp og reduserte skjenketider.

Lite enkeltanledninger/ ambulerende bevillinger som har blitt gjennomført i året som har

gått.

Salgsbevilli ngskontroll:

Når det gjelder salgsbevillingskontrollene er det i 2021 utført 7 kontroller.

Vi har også i år hatt mye fokus på plassering orden og håndtering av alkoholholdig drikker

lavere en 4. 76 v %. Det ble gjennomført to kontrollrunder med kontrollkjøp av alkoholholdig

drikke med kontrollører som var 20 og 21 år. Dette for akontrollere betjeningens rutiner

rundt det asprre etter legitimasjon.

Det ble på denne Første runden gjennomført kontroll på 1 Butikk av tobakksskadeloven. Vi

ser til at registrerte salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker

overholder bestemmelsene i $$ 4, 5, 17 til 24, 30 til 33, 34a, 34d, 36b og 42, samt nærmere

bestemmelser i tobakkssalgsforskriften. Og forskrifter gitt i medhold av disse

bestemmelsene.

På den andre runden ble det brukt en kontrollør på 21 år. Her fikk ikke kontrolløren kjøpe

alkoholholdig drikke eller tobakk ved noen av de 2 kontrollerte butikkene da gyldig

legitimasjon ikke kunne fremvises.

På den tredje runden ble det gjennomført kontroller på bensinstasjoner og kiosker av

tobakksskadeloven. Vi ser til at registrerte salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater

til forbruker overholder bestemmelsene i 9$ 4, 5, 17 til 24, 30 til 33, 34a, 34d, 36b og 42,

samt nærmere bestemmelser i tobakkssalgsforskriften. og forskrifter gitt i medhold av disse

bestemmelsene.

På den fjerde runden ble det brukt en kontrollør på 21 år. Her fikk ikke kontrolløren kjøpe

alkoholholdig drikke eller tobakk ved noen av de 2 kontrollerte butikkene da gyldig

legitimasjon ikke kunne fremvises.

Det ble umiddelbart etter kontrollkjøpene tatt kontakt med styrer for bevillingen eller annen

ansvarlig ansatt og redegjort for kontrollen. Hovedhensikten vår ved disse kontrollene er a
sette et fokus på butikkenes rutiner rundt det asprre etter legitimasjon ved salg av alkohol,

noe som vi tror er en veldig viktig kontrollmåte. Vi ønsker også videre fremover aha mye

fokus på kontrollkjøp av alkohol da vi føler at dette er viktig.

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Bes@ksadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Telefon: +47 902 77 483

Sentralbord: +47 02580
Bank: 1234.00.98765
Org.nr.: 943 184 097

Epost:
kontroll.trondelag@avarnsecurity.com
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Vi har også gjort generelle observasjoner både utenfor og inne i lokalene med spesielt fokus

på salg av alkoholholdig drikke til åpenbart berusede kunder eller kunder som ser unge ut. Vi

har her ikke observert avvik i henhold til alkoholloven. Vi har i tillegg også sett på

plasseringen av alkoholholdig drikke i butikkene. Dette ut ifra at det skal være et tydelig

skille mellom alkoholholdig drikke og brus-/juiceprodukter. Vi har heller ikke her observert

uregelmessigheter.

Kontroll av tobakksskadeloven:

Vi har også i 2021 gjennomført kontroll av tobakksskadeloven samtidig som  vi  har utført

skjenkebevillingskontrollene. Vi ser til at registrerte salgssteder for tobakksvarer og

tobakkssurrogater til forbruker overholder bestemmelsene i $ 4, 5, 9, 17-24, 30-33, 34a, 34d

og 42, og forskrifter gitt i medhold  av  disse bestemmelsene. Vi har ikke  ved  noen  av

kontrollene i år observert at gjester harrøyketinne i lokalene. Vi har heller ikke observert

andre brudd på tobakksskadeloven under kontrollene som er utført.

Vi har utover dette ingen spesielle merknader til året som har gått.

Vi takker ellers alle medvirkende for et godt og konstruktivt samarbeid i året som er gått,

samtidig som  vi  når som helst står til disposisjon for ytterligere presiseringer.

Med vennlig hilsen
AVARN SECURITY AS

Mk #.
Morten Aune
Nk Drift - Omradeleder Kontroll Svinn / Security

Avarn Security

Neptunvegen 6
7650 Verdal
Norge

Mobil: +47 902 77 483
Sentralbord +47 915 02580
morten_aune@ayarnsecurity._com

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Besksadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Telefon: +47 902 77 483
Sentralbord: +47 02580

Bank: 1234.00.98765
Org.nr.: 943 184 097

Epost:
kontroll.trondelag@avarnsecurity.com



Fra: Aune, Morten <Morten.Aune@avarnsecurity.com>
Sendt: 31.01.2022 10:16:52
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, Hagen Greta 
<Greta.Hagen@osen.kommune.no>
Emne: Årsrapport for 2021 Osen kommune

 
 
Morten Aune
Nk Drift – Områdeleder Kontroll Svinn / Security
 
Avarn Security
 
Neptunvegen 6
7650 Verdal
Norge
 
Mobil: +47 902 77 483
Sentralbord +47 915 02580
morten.aune@avarnsecurity.com                                         
Les mer om oss på avarnsecurity.no
 
Nokas har byttet navn til Avarn Security. I den anledning har jeg fått ny mailadresse. Vennligst oppdater 
min kontaktinfo
 

mailto:morten.aune@avarnsecurity.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.avarnsecurity.no%2F&data=04%7C01%7Cpostmottak%40osen.kommune.no%7Cb559e7de8b1a474f8bd408d9e4a2d38f%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C637792210264146584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=12Cu9j%2FN3vCQ%2BLArfZaMvbhUHAczc9jMQocXpszsGmY%3D&reserved=0
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Osen Kommune

7740 STEINSDALEN

Att: Greta Hagen

Navn:
Avdeling:
Telefon:
Telefaks:
E-Mail:

Morten Aune

765/Nord-Trndelag/Verdal

02580 / 902 77 483

morten_aune@ayarnsecurity_com

Deres dato:
Deres ref.:

Vår ref.:
Dato:

28.01.2022
G.Hagen

MA
31.01.2022

SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL

Oversender til Deres orientering rapporter utferdiget i forbindelse med utført

skjenkebevillingskontroll / Internkontroll og veiledningsbesøk i Osen 28. Januar 2021

Den ble gjennomført 2 skjenkebevillingskontroll i osen.

Restauranten som ble kontrollert har satt seg inn i gjeldende smittevernregler og tilrettelagt

driften på stedet etter dette.

For ytterligere presiseringer, eller for spørsmål er det bare åta kontakt.

Med vennlig hilsen

Mel kid
Morten Aune
Nk Drift - Omradeleder Kontroll Svinn / Security

Avarn Security

Vedlegg.

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Besksadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Telefon: +47 902 77 483

Sentralbord: +47 02580
Bank: 1234.00.98765

Org.nr.: 943 184 097
E-post:
kontroll.trondelag@nokas.com

www.nokas.no



Checklist #622

AVARN
Security

Checklist

Skjenkekontroll

Dimension/location

Osen Kommune • Nordmeland Gardshotell

Controller Date and time Other details

MA 28/01/2022 18:15

1. Stedets navn:

Nordmeland Gårdshotell

2. Stedets adresse:

Steinsdalsveien 221, 7740 Steinsdalen

3. Styrer:

Signe Nordmeland

4. Stedfortreder:

Jorn Nordmeland

5. Mailadresse:

X

6. Kontrollorer:

160140 / 2235

7. Kontroll utført i tidsrom:

1300 - 1500

8. pen eller lukket kontroll?

Åpen
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9. Antall ansatte:

5

10. Antall gjester:

10

11. Dørvakt? E

12. Apenbart berusede gjester i bevertningsstedet? co

13. Skjenking til åpenbart berusede gjester? co

14. Skjenking til gjester som derved må antas a bli åpenbart beruset?

15. Skjenking til gjester i selskap med åpenbart berusede?

16. Skjenking til gjester som ikke fyller aldersvilkårene?

17. Skjenking ved personale som ikke fyller aldersvilkårene?

ca

co

•
•

18. Skjenking utover volumbegrensingene? •
19. Skjenking utover tillatt tid? •
20. Åpent utover tillatt tid? •
21. Nøt gjester medbrakte alkoholvarer? •
22. Alkoholfrie/alkoholsvake alternativ? •

Page 2 of 4



23. Antatt brudd på reklamebestemmelsene? •
24. Tilfredsstillende orden og vedlikehold? •
25. Hadde nødutganger tilfredsstillende merking? ta

26. Fri passasje til nødutganger? co

27. Overholdes Tobakksskadeloven§ 6 m.h.t. forbud mot røyking i serveringsstedet?

28. Er det innført internkontroll etter alkohollovens forskrifter§ 8?

3

29. Tilleggsrapport:

Alt ok

Rolig og god atmofære i lokalet. Flere gjester satt inne og koste seg. I all hovedsak spisegjester. Vi har gjennomgått

interkontroll og reklame i sosiale medier med alle ansatte.

AR
Security

OK / Yes NOT OK/ No Consolidated result
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Checklist #624

AVARN
Security

Checklist

Skjenkekontroll

Dimension/location

Osen Kommune • Kaffekosen

Controller Date and time Other details

MA 28/01/2022 18:21

1. Stedets navn:

Kaffe Kosen

2. Stedets adresse:

Fv715 25, 7740 Steinsdalen

3. Styrer:

Eli Holand Nordmelan

4. Stedfortreder:

X

5. Mailadresse:

X

6. Kontrollorer:

160140 / 2235

7.Kontroll utført i tidsrom:

1700

8. pen eller lukket kontroll?

pen
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9. Antall ansatte:

1

10. Antall gjester:

5

11. Dørvakt? c

12. Åpenbart berusede gjester i bevertningsstedet? co

13. Skjenking til åpenbart berusede gjester? •
14. Skjenking til gjester som derved må antas å bli åpenbart beruset?

15. Skjenking til gjester i selskap med åpenbart berusede?

16. Skjenking til gjester som ikke fyller aldersvilkårene?

17. Skjenking ved personale som ikke fyller aldersvilkårene?

co

•
co

•
18. Skjenking utover volumbegrensingene? •
19. Skjenking utover tillatt tid? •
20. Åpent utover tillatt tid? •
21. Nøt gjester medbrakte alkoholvarer? •
22. Alkoholfrie/alkoholsvake alternativ? a

Page 2 of 3



M
AVARN

Security

Osen Kommune
7740 STEINSDALEN

Att: Greta Hagen

Navn:
Avdeling:
Telefon:
Telefaks:
E-Mail:

Morten Aune
765/Nord-Trøndelag/Verdal
02580  I  902 77 483

kontoll.trondelag@nokas.com

Deres dato: 28.01.2022
Deres ref.: Greta Hagen

Vår ref.: MA
Dato: 31.01.2022

SALGSBEVILLINGSKONTROLL

Oversender til Deres orientering rapporter utferdiget i forbindelse med utforte

salgsbevillingskontroller 28. Januar 2022

Det ble denne gangen utført observasjoner i lokalene, det ble også sett på plassering av

alkoholholdig drikke slik at det er et klart skille mellom hva som er alkoholholdig og

alkoholfritt, dette var tilfredsstillende på de 3 butikkene som ble kontrollert.

Det ble også kontrollert at Tobakk og Tobakkssurrogater ikke er i strid med salgsforbudet $9-

30-33. Ved salgsstedene som blekontrollert. Alle utsalgsstedene hadde det pa plass.

Det ble foretatt en kontroll/ veiledningsbesøk sammen med salgskontrollen. Kontrollen hadde

fokus på smittevern etter gjeldende smittevernregler. Det ble samtidig gitt råd og veiledning

for at stedet kan tilrettelegge i forhold til antall kunder. Avstand. Hygiene.

Det ble i etterkant av kontrollkjøpene snakket med ansvarlige eller en annen ansatt i butikken

om resultatet av kontrollen.

Utover dette samt vedlagte rapportskjema har vi ingen spesielle merknader til kontrollene.

For ytterligere presiseringer eller for spørsmål er det bare åta kontakt

Med vennlig hilsen

Mle #k«
Morten Aune
Nk Drift - Omradeleder Kontroll Svinn / Security

Avarn Security

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Besøksadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Telefon: +47 902 77 483
Sentralbord: +4 7 02580

Bank: 1234.00.98765
Org.nr.: 943 184 097

E-post:
kontroll.trondelag@nokas.com
www.nokas.no



Checklist #621

AVARN
Security

Checklist

Salgsbevillingskontroll

Dimension/location

Osen Kommune • Sætervik Handel

Controller Date and time Other details

MA 28/01/2022 18:05

1. Stedets navn:

Sætervik Handel

2. Stedets adresse:

7748 Seter

3. Styrer:

Ann Jarid Gåsmo

4. Mailadresse:

X

5. Stedfortreder:

Anita Næstvold

6. Kontrollører:

160140 / 2235

7. Kontroll utført i tidsrom:

1045

8. Åpen eller lukket kontroll?

Åpen

Page 1 of 3



9. Salg til for unge kunder (også lettøl)? •
10. Avkreves legitimasjon i tvilstilfeller? co

11. Salg til åpenbart berusede? •
12. Salg i ikke godkjente lokaler? •
13. Salg til voksne for videresalg? ca

14. Salg utover tillatt salgstid? co

15. Tilstrekkelig tildekking etter tillatt salgstid? co

16. Salg med rabatt? •
17. Har salgsstedet ulovlig reklame? •
18. Er alkoholvarer plassert slik at de tydelig kan sees av publikum utenfra?

19. Orden i og utenfor salgslokalet - tilfredstillende?

20. Interne kontrollrutiner - tilfredstillende?

21. Er det innført internkontroll etter alkohollovens forskrifter§ 8?

22. Er det innført internkontroll etter Tobakksskadelovens Forskrifter?

•
•
•
•
•
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23. Tilleggsrapport:

Alt ok

Det ble kontrollert at alkoholholdig drikke er riktig plassert i butikk og at alkolfritt og alkoholholdig ikke kan forveksles.

Butikken var ryddig og oversiktlig. Det ble kontrollert at tobakk og tobakksurrogater ikke er i strid med salgsforbudet paragraf

9-30-33. Etter kontrollen ble det tatt kontakt med ansatt/ansvarlig og redegjort for kontrollen. Det ble også fokusert på at

smittevern blir overholdt.

AVARN
Security

ARBEIDS.SEDDEL

Kunde 1\J«..hJ.i../rø.r.( ..V.!.kO... _. _
Kontrollør ./(f..1/.t!./(.? ., ----
Atoe«es r.. al4pl.u.l/a.full...........

DATO

I 
FRA KL. I

lo5

TL KL. I
Kontrollor

OK/ Yes

14

NOT OK/ No

0

Consolidated result

100%
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Checklist #623

AVARN
Security

Checklist

Salgsbevillingskontroll

Dimension/location

Osen Kommune • Sandviksberget Handel

Controller Date and time Other details

MA 28/01/2022 18:18

1. Stedets navn:

Sandviksberget Handel

2. Stedets adresse:

Sandviksberget, 7740 Steinsdalen

3. Styrer:

Rigmor Aarstein

4. Stedfortreder:

Eli Aarstein

5. Mailadresse:

X

6. Kontrollører:

160140 / 2235

7. Kontroll utført i tidsrom:

1530

8. Apen eller lukket kontroll?

Åpen

-
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9. Salg til for unge kunder (også lettøl)?

10. Avkreves legitimasjon i tvilstilfeller? •
11. Salg til åpenbart berusede? c

12. Salg i ikke godkjente lokaler? •
13. Salgtil voksne for videresalg? •
14. Salg utover tillatt salgstid? •
15. Tilstrekkelig tildekking etter tillatt salgstid? •
16. Salg med rabatt? a

17. Har salgsstedet ulovlig reklame? •
18. Er alkoholvarer plassert slik at de tydelig kan sees av publikum utenfra?

19. Orden i og utenfor salgslokalet - tilfredstillende?

20. Interne kontrollrutiner - tilfredstillende?

21. Er det innført internkontroll etter alkohollovens forskrifter§ 8?

22. Er det innført internkontroll etter Tobakksskadelovens Forskrifter?

•
a

co

•
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23. Tilleggsrapport:

Alt ok

Det ble kontrollert at alkoholholdig drikke er riktig plassert i butikk og at alkolfritt og alkoholholdig ikke kan forveksles. Butikken var ryddig og

oversiktlig. Det ble kontrollert at tobakk og tobakksurrogater ikke er i strid med salgsforbudet paragraf 9-30-33. Etter kontrollen ble det tatt

kontakt med ansatt/ansvarlig og redegjort for kontrollen. Det ble også fokusert på at smittevern blir overholdt

OK/Yes

14

NOT OK/ No

0

Consolidated result

100%
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Checklist #625

AVARN
Security

Checklist

Salgsbevillingskontroll

Dimension/location

Osen Kommune • Coop Marked Osen

Controller Date and time Other details

MA 28/01/2022 18:24

1. Stedets navn:

Coop Marked Osen

2. Stedets adresse:

Fv715 25, 7740 Steinsdalen

3. Styrer:

Cathrin Lothe Hopen

4. Stedfortreder:

Gunnar Ingvar Fagerdal

5. Mailadresse:

X

6. Kontrollører:

16040 / 2235

7. Kontroll utført i tidsrom:

1730

8. Åpen eller lukket kontroll?

Apen

-
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9. Salg til for unge kunder (også lettøl)? EaJ

10. Avkreves legitimasjon i tvilstilfeller? cg

11. Salg til åpenbart berusede? co

12. Salg i ikke godkjente lokaler? co

13. Salg til voksne for videresalg? •
14. Salg utover tillatt salgstid? •
15. Tilstrekkelig tildekking etter tillatt salgstid? •
16. Salg med rabatt? •
17. Har salgsstedet ulovlig reklame? •
18. Er alkoholvarer plassert slik at de tydelig kan sees av publikum utenfra?

19. Orden i og utenfor salgslokalet - tilfredstillende?

20. Interne kontrollrutiner - tilfredstillende?

21. Er det innført internkontroll etter alkohollovens forskrifter§ 8?

22. Er det innført internkontroll etter Tobakksskadelovens Forskrifter?

•
•
•
•
•
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23. Tilleggsrapport:

Alt  ok

Det ble kontrollert at alkoholholdig drikke er riktig plassert i butikk og at alkolfritt og alkoholholdig ikke kan forveksles. Butikken var ryddig og

oversiktlig. Det ble kontrollert at tobakk og tobakksurrogater ikke er  i  strid med salgsforbudet paragraf 9-30-33. Etter kontrollen ble det tatt

kontakt med ansatt/ansvarlig og redegjort for kontrollen. Det ble også fokusert på at smittevern  blir  overholdt

OK/Yes

14

NOT OK/ No

0

Consolidated result

100%

Page 3 of 3



 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Osen kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 01.02.2022 kl 10:00-12:30 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Trygve Rånes  
Åse H. Rødøy  
Morten A. Osen  
Oddbjørn Ovesen         (permisjon fra 12:15) 

 

Rannveig Vingsand  
 
Andre tilstede: 
Roar Leirset, Sissel Blix Aaknes og Paul Stenstuen 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Referatsaker 

02/22 Orientering fra rådmannen knyttet til Nord-Fosen utvikling AS 

03/22 Orientering fra rådmannen om en oppdatert status med hensyn til kommunens 
ulike eierskap i selskaper og samarbeidsavtaler 

04/22 Orientering fra rådmannen om hvordan har kommunen innrettet seg i forhold til 
endringene i barnevernsloven 

05/22 Kontrollutvalgets prioriteringer 

06/22 Eventuelt 

07/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 01.02.2022 01/22 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Tilleggsdokumenter: 

1. Rapportering av timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021 
2. Reglement og rutiner for gjelds- og finansforvaltningen 
3. Eiermelding Osen kommune 2022 - 2025 

 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 02/22 Orientering fra rådmannen knyttet til Nord-Fosen utvikling AS 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 01.02.2022 02/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 03/22 Orientering fra rådmannen om en oppdatert status med 
hensyn til kommunens ulike eierskap i selskaper og samarbeidsavtaler 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 01.02.2022 03/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 



Behandling: 
Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 04/22 Orientering fra rådmannen om hvordan har kommunen 
innrettet seg i forhold til endringene i barnevernsloven 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 01.02.2022 04/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 05/22 Kontrollutvalgets prioriteringer 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 01.02.2022 05/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet: 
 
Kontrollutvalget inviterer ordføreren til en dialog i neste møte om: 
1. Tilbakerapportering mht. politiske vedtak tilbake til politisk nivå. 
2. Erfaringer med ny organisering på politisk nivå og om intensjonene er innfridd. 

 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 
 
 
 



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget inviterer ordføreren til en dialog i neste møte om : 

1. Tilbakerapportering mht. politiske vedtak tilbake til politisk nivå. 
2. Erfaringer med ny organisering på politisk nivå og om intensjonene er innfridd. 

 

 

 
 

Sak 06/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 01.02.2022 06/22 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Sak 07/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 01.02.2022 07/22 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 



Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Sendt: 07.02.2022 10:19:56
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>
Kopi: Høvik John Einar <John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>, Leirset Roar 
<Roar.Leirset@osen.kommune.no>, Hagen Greta <Greta.Hagen@osen.kommune.no>, 
'post@revisjonmidtnorge.no' <post@revisjonmidtnorge.no>, Knut Tanem 
<knut.tanem@revisjonmidtnorge.no>
Emne: 22/388 Protokoll - Kontrollutvalget i Osen kommune - 01.02.2022

Vedlagt følger møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte.

Kontrollutvalget inviterer ordføreren til en dialog i neste møte, jf. sak 5/22. Med følgende temaer:
1.       Tilbakerapportering mht. politiske vedtak tilbake til politisk nivå.
2.       Erfaringer med ny organisering på politisk nivå og om intensjonene er innfridd.
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Møteprotokoll 

 
Utvalg:  Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 
Møtested:         Nord Universitet 
Dato: 14.02.2022 
Tidspunkt: 12.30 – 15.45 
  

Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Olav Jørgen Bjørkås Medlem FLATANGER  
Borgny Kjølstad Grande Medlem GRONG  
Hege Nordheim-Viken Medlem HØYLANDET  
Elisabeth Helmersen Medlem LEKA  
Reidar Rødli Medlem LIERNE  
Frode Båtnes Medlem NAMSOS  
Stian Brekkvassmo Medlem NAMSSKOGAN  
Amund Hellesø Medlem NÆRØYSUND  
John Einar Høvik Medlem OSEN  
Hege Saugen Medlem OVERHALLA  
Hans Oskar Devik Medlem RØYRVIK  

 
Rådmenn som møtte: 
Jostein Grimstad        Namsos 
Trond Stenvik             Overhalla 
Roar Leirset                  Osen 
Liv Elden Djokoto        Høylandet 
Ellinor Jåma                  Røyrvik 
 
 
Andre som møtte: 
Marit Moe                      KS 
Pål Eiden                       Trøndelag fylkeskommune 
Bente Estil                     Trøndelag fylkeskommune 
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Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Narve Nordmelan Daglig leder 

  Heidi Skaret Barsøe                                        Prosjektleder 
 
Merknader: Innkalling og sakliste godkjent. 
 
 
 
 
 

Sakliste 
 
Utvalgs- 
saksnr. 

Tittel 

PS 1/22 Søknad til kommunene i Namdalen: Trøndelag Matfestival - Et sted 
nær deg 

PS 2/22 Søknad om støtte til statue av Pål Tyldum 
PS 3/22 Handlingsplan for Interkommunalt politisk råd Namdal 2022 
PS 4/22 Valg av leder og nestleder i Interkommunalt politisk råd Namdal 
PS 5/22 Spisset toppidrett ved Grong vgs 
 Eventuelt 
 

PS 1/22 Søknad til kommunene i Namdalen: Trøndelag Matfestival - Et sted 
nær deg 

Innstilling 
Oi! Trøndersk Mat og Drikke gis et tilskudd på 220 000 kroner til deltakelse i 
Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg for kommunene i Namdalen. 
 
Pengene bevilges fra NTE-fondet. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
14.02.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt i Interkommunalt politisk råd Namdal. 
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Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 14.02.2022 

Oi! Trøndersk Mat og Drikke gis et tilskudd på 220 000 kroner til deltakelse i 
Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg for kommunene i Namdalen. 
 
Pengene bevilges fra NTE-fondet. 
 

PS 2/22 Søknad om støtte til statue av Pål Tyldum 

Innstilling 
Interkommunalt politisk råd Namdal gir en bevilgning på 100 000 kroner til statue 
av Pål Tyldum på Høylandet. Pengene bevilges fra utviklingsfondet. 
Det er en forutsetning for bevilgningen at prosjektet blir gjennomført som 
beskrevet i søknaden. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
14.02.2022: 

Hege Nordheim-Viken ba om å få sin habilitet vurdert ettersom hun er observatør i 
prosjektgruppa for arbeidet med statue. 
 
Forslag Amund Hellesø: Hege Nordheim-Viken er habil. 
 
Votering: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling enstemmig vedtatt i Representantskap interkommunalt politisk råd 
Namdal. 

 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 14.02.2022 

Interkommunalt politisk råd Namdal gir en bevilgning på 100 000 kroner til statue 
av Pål Tyldum på Høylandet. Pengene bevilges fra utviklingsfondet. 
Det er en forutsetning for bevilgningen at prosjektet blir gjennomført som 
beskrevet i søknaden. 
 
 

PS 3/22 Handlingsplan for Interkommunalt politisk råd Namdal 2022 

Innstilling 
Handlingsplan for Interkommunalt politisk råd Namdal 2022 vedtas. 
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Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
14.02.2022: 

Forslag fra leder Stian Brekkvassmo: 
Merknader og forslag fremmet i møte innarbeides i dokumentet og sendes til 
godkjenning av medlemmene på epost. 
Votering: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 14.02.2022 

Merknader og forslag fremmet i møte innarbeides i dokumentet og sendes til 
godkjenning av medlemmene på epost. 
 

PS 4/22 Valg av leder og nestleder i Interkommunalt politisk råd Namdal 

Innstilling 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
14.02.2022: 

Innstilling fra leder og nestleder: 
Som ny leder for Namdal Regionråd i perioden 2022-2023 velges Frode Båtnes, 
ordfører i Namsos kommune. 
 
Som ny nestleder for Namdal Regionråd i perioden 2022-2023 velges Hege Kristin 
Kværnø Saugen, ordfører Overhalla kommune. 
 
Leder og nestleder velges som valgkomité når nytt lederskap skal velges etter 
kommunevalget i 2023.  
 
Det skal velges ordførere fra hvert kjønn og forskjellige partier som har et oppriktig 
engasjement for Namdalen. 
 
Votering: Forslag enstemmig vedtatt. 
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Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 14.02.2022 

Som ny leder for Namdal Regionråd i perioden 2022-2023 velges Frode Båtnes, 
ordfører i Namsos kommune. 
 
Som ny nestleder for Namdal Regionråd i perioden 2022-2023 velges Hege Kristin 
Kværnø Saugen, ordfører Overhalla kommune. 
 
Leder og nestleder velges som valgkomité når nytt lederskap skal velges etter 
kommunevalget i 2023.  
 
Det skal velges ordførere fra hvert kjønn og forskjellige partier som har et oppriktig 
engasjement for Namdalen. 
 
 

PS 5/22 Spisset toppidrett ved Grong vgs 

Innstilling 
Interkommunalt politisk råd Namdal vedtar forslag til uttalelse om spisset 
toppidrett ved Grong vgs 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
14.02.2022: 

Innstilling enstemmig vedtatt i Representantskap interkommunalt politisk råd 
Namdal. 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 14.02.2022 

Interkommunalt politisk råd Namdal vedtar forslag til uttalelse om spisset 
toppidrett ved Grong vgs. 
 
 



 
  

 

 
  

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 
Møtested: Nord Universitet  
Dato: 14.02.2022 
Tidspunkt: 12.00 

 
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, 
eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på 
telefon 913 08 561eller epost Narve.Nordmelan@namdalregionrad.no 
  
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
Orienteringssak: 

1. Høring av endringer i domstolsstrukturen 
2. Status fylkesveg 7040 Grong – Namsos (Sørsivegen) 

 

Sakliste 

Utvalgs- 
saksnr. 

Tittel 

PS 1/22 Søknad til kommunene i Namdalen: Trøndelag Matfestival - Et sted 
nær deg 

PS 2/22 Søknad om støtte til statue av Pål Tyldum 
PS 3/22 Handlingsplan for Interkommunalt politisk råd Namdal 2022 
PS 4/22 Valg av leder og nestleder i Interkommunalt politisk råd Namdal 
PS 5/22 Spisset toppidrett ved Grong vgs 
 Eventuelt 
 
 
 
07.02.2022 
 
Stian Brekkvassmo/sign. Narve Nordmelan/sign. 
leder Daglig leder 

mailto:Narve.Nordmelan@namdalregionrad.no


Sakliste 
 
Utvalgs- 
saksnr. 

Tittel 

PS 1/22 Søknad til kommunene i Namdalen: Trøndelag Matfestival - Et sted 
nær deg 

PS 2/22 Søknad om støtte til statue av Pål Tyldum 
PS 3/22 Handlingsplan for Interkommunalt politisk råd Namdal 2022 
PS 4/22 Valg av leder og nestleder i Interkommunalt politisk råd Namdal 
PS 5/22 Spisset toppidrett ved Grong vgs 
 Eventuelt 



 

 
 

Saksmappe: 2022/327-2 
Saksbehandler: 
 Narve Nordmelan  

 
 

Saksframlegg 
 
 
 
Søknad til kommunene i Namdalen: Trøndelag Matfestival - Et 
sted nær deg 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 14.02.2022 1/22 

 
Innstilling 
 
Oi! Trøndersk Mat og Drikke gis et tilskudd på 220 000 kroner til deltakelse i 
Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg for kommunene i Namdalen. 
 
Pengene bevilges fra NTE-fondet. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 
 
 
 



Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

I 14.01.2022 Søknad kommunene 
Namdalen; Trøndersk 
Matfestival - Et sted nær deg 
12.-14.aug 

Oimat 

S 07.02.2022 Søknad til kommunene i 
Namdalen: Trøndelag 
Matfestival - Et sted nær deg 

 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad kommunene TM -Et sted nær deg 

 
 

Saksopplysninger 

Oi! Trøndersk Mat og Drikke søker hver kommune i Trøndelag 20 000 kroner til å 
kunne gjennomføre «Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg» 12.-14.aug 2022. 
Søknad til kommunene i Namdalen går samlet til Namdal Regionråd. Med 11 
medlemskommuner blir det et samlet beløp på 220 000 kroner. 
 
Ifølge søknaden går disse pengene til: Profil og materiell, lokal mobilisering, digital 
aktivitetskalender, pressemeldinger og innsalg i media, en landingsside per region 
og annonsering. 
 

Vurdering 

Matfestivalen «Et sted nær deg» ble arrangert første gang i 2020 da Covid-19 satte 
en stopper for å samle store folkemengder i Tr4ondheim på den ordinære 
matfestivalen. 2022 blir altså tredje året med lokale matfestivaler i hele Trøndelag. 
 
Det første året ble Namdalens deltakelse finansiert ved en omdisponering av 
tilskuddet til den ordinære Matfestivalen. I fjor ble det gitt et tilskudd til Oi! Trødner 
Mat og drikke på samlet 200 000 kroner (deltakelse for namdalske kommuner – 
minus Osen). I tillegg fikk Visit Namdalen et tilskudd på 100 000 kroner for å gjøre 
jobben som regional kontakt. 
 
Ifølge evalueringsrapporten inngikk følgende arrangement i «Et sted nær deg» i 
Namdalen i 2021:  
 
*Eksklusivt møte med folk og dyr på Setran Gård 
• Åpen gård på Nubdalseng gård 
• En tidsreise i sjømathistorien med Kystmuseet Norveg 



• Sommermarked på Strandval 
• Whisky i fjellheimen 
• Livets vatn, hos Skjenkestova i Skorovas 
• Øldorado! 
• Åpen gårdsbutikk hos Leksås Gårdsmat 
• Segelsund - Åpen gård med servering og landhandleri på låven 
• Gårdsbesøk på Holstad Gård 
• Åpent ysteri hos Elvekanten Ysteri 
• Kystaktiviteter 
• Matmarked ved Namsskogan Familiepark 
• Åpent bakeriutsalg hos Tyldum Gårdsbakeri 
• Gårdsferie med tilrettelagte opplevelser 
• En smak av Lierne-dager på LiVERTEN Servicestasjon 
• Lokalmat-utsalg i Lierne 
• Restaurantaften med sjokoladeinspirert 3-retters 
• LiVERTEN FoodTruck-turne 
• Matglede i sentrum hos Røyrvik Bakst 
• Setran Gård tilbyr guidet fisketur i Opløfjorden med strandhogg 
• Setran Gård tilbyr guidet tur til 10 000 år  
gamle jettegryter 
• Kulturhistorisk øyvandring på Sør-Gjæslingan 
• Lensmannsgården, Magiske Friminutt 
 
2022 er Trøndelag europeisk matregion, og «Et sted nær deg» gir derfor en spesiell 
god anledning til å løfte fram namdalsk lokalmat. Det er likevel en forutsetning at 
festivalen samordnes med Matprosjektet som regionrådet har etablert og iNam 
gjennomfører. Mange av aktivitetene i dette prosjektet vil ha «Et sted nær deg» 
som en naturlig arena. 
 
Daglig leder er positive til søknaden fra Oi, men mener det er nødvendig med en 
total evaluering av matsatsningen etter gjennomføring i 2022. 
 
Det er også grunn til å påpeke at en pris på 20000 kroner per kommune gir en 
uheldig og urettferdig fordeling av de økonomiske kostnadene. Det betyr at 
Røyrvik og Namsos betaler like mye for deltakelsen. Oi oppfordres til å finne en 
økonomisk modell som tar bedre hensyn til innbyggertall, kommuneøkonomi og 
geografisk ulikhet. 
 
 
 
 
 
 



  

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS   |   Kongens gate 30, 7012 Trondheim   |   Org. nr. 988 067 075   |   www.oimat.no 

 

Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av  
Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg 12.-14.aug 2022 

 
I år feirer vi Trondheim og Trøndelag som europeisk matregion. Dette året kan vi smykke oss med 
tittelen “European Region of Gastronomy,” og feiringens høydepunkt blir våre tre festivaler Trøndersk 
Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim 28.-30. juli 2022 og Trøndersk Matfestival – Et sted nær 
deg 12.-14. august 2022.  
 
Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg ble “født” i 2020 da covid-19 satte en stopper for å samle 
store folkemengder i Trondheim sentrum. Næringa var i en vanskelig situasjon og vi ville gjerne skape 
den viktige salgsarenaen som festivalen er. Dette klarte vi takket være interesse hos alle ordførerne i 
Trøndelag og en stor mobilisering i alle våre 12 samarbeidsregioner og samarbeidspartnere. Den første 
festivalen ble en suksess. Tilbakemeldingen fra alle aktørene var at den nye festivalen hadde kommet 
for å bli og vi ble bedt om å videreføre Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg.  
 
Aktivitetsnivået på fjorårets festival sammenlignet med 2020 viser nesten 100% økning fra 150 
aktiviteter i 2020 til nært 300 i 2021. Interessen i både lokal, regional og nasjonal presse øker. 
Festivalen er en sterk omdømmebygger og den bidrar til å løfte fram produsenter og opplevelser 
lokalt.  
 
Vi får tilbakemelding på at festivalens forretningsmodell er en sterk bidragsyter til lokal verdiskaping. 
Festivalen skaper nye salgsarena i kommunene, nye nettverk og samarbeid. Dette bidrar igjen til lokal 
utvikling og innovasjon for matopplevelser.  
 
Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg, bygger en sterk matregion og nå inviterer vi for tredje gang 
til et samarbeid for å videreutvikle denne nye og spennende festivalen.  
 

BIDRAG FRA KOMMUNENE 
To av de viktigste faktorene for å skape salgsarenaen Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg, er 
finansiering og mobilisering. For å kunne gjennomføre årets festival 12.-14. august 2022, søker vi om 
økonomisk støtte fra alle kommunene i Trøndelag.  
 

Beløpet per kommune for å delta på Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg, er kr. 20.000. - 
eks.mva. Oi! krever ikke deltakeravgift av produsentene. Produsentene får delta gratis. 

 
 

Til kommunene i Trøndelag /Regionråd 
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TRØNDERSK MATFESTIVAL - ET STED NÆR DEG 12.-14.AUGUST 2022 
Årets gjennomføring legges til 12.-14.august, to uker etter Trøndersk Matfestival i Trondheim. 
Produsentene og serveringsteder med lokal mat inviterer hjem der mat og drikke produseres.  
 
Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg er i så måte en unik arena for nye mat- og drikkeprodusenter 
som vil teste ut sine produkt på lokale marked eller fra sitt lokale produksjonssted. Festivalen gir en 
mulighet til å styrke samarbeidet mellom lokalmatprodusentene. Og matinteressert publikum lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt får anledning til å bli bedre kjent med Trøndelag som matregion og 
opplevelsesdestinasjon basert på kortreiste smaker.  
 
Det er vi trøndere som er de beste ambassadørene for Trøndelag som gastronomisk region og vi håper 
mange av oss inviterer familie og venner til Trøndelag denne helga.  
 

MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON 
Med Oi! Trøndersk Mat og Drikke sin visjon “Vi skaper mersmak og merverdi” som ledestjerne, skal 
kommunikasjonsarbeidet bidra til å oppnå nettopp det.  
I 2021 arrangerte vi sammen med Trøndelag Reiseliv og vår samarbeidspartner Britannia til en 
internasjonal pressetur. Et av resultatene derfra var at Øyna Kulturlandskapshotell, som eneste 
hotell i Norden, fikk status som et av Europas 12 beste hoteller av Fodor`s Travel med 4,3 millioner 
unike lesere. 
 
I tillegg produserte vi egne reklamefilmer med vår festivalkokk Head Chef Christopher W. Davidsen 
for å inspirere publikum til å oppdage matregionen under fjorårets festival. I år lager vi 12 ulike 
oppskriftsfilmer med Davidsen med råvarer fra hele Trøndelag som skal bidra til økt synlighet og 
deltakelse. 
 
Trøndersk Matfestival er en av Trøndelags sterkeste merkevarer. En omdømmeundersøkelse 
gjennomført av Norstat i 2018, viste at festivalen har en uhjulpen kjennskap blant trøndere på 80%. 
 
KRAFTIG ØKNING I MEDIEOMTALE OG I TRAFIKK PÅ DIGITALE KANALER 
Omtale i media er en viktig strategisk satsing for Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg, og her 
merker vi en stor økning i interesse fra 2020 til 2021.  
I løpet av to år har omtale på Trøndersk Matfestival i media økt med 100%, der redaksjonell 
omtale i lokale aviser dominerer. I 2019 er Trøndersk Matfestival omtalt i 196 saker på web og 
papir. I 2021 er tallet 414 saker på web og papir.  
 



Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS  Side 3 

Disse tallene er både for festivalen i Trondheim og Et sted nær deg. Samme økning ser vi på 
websiden vår matriketmidt.no. Her har vi en økning på 79 prosent sidevisninger fra normalåret 2019. 
Rekkevidden på Facebook i festivalperioden 1.1.-31.08.2021 er på 347 048 personer.  
 
Adresseavisens leder skrev august 2021 at Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg, er noe av det 
beste som har kommet ut av pandemien.  
 
Når mobiliseringen er gjort og deltagere på plass, igangsettes kommunikasjonsarbeidet. 
 
Søylediagrammene under viser 1: Total redaksjonell omtale for de utvalgte merkevarene web og papir. 2: Total antall 
artikler på papir. 

 

 

DETTE GÅR PENGENE TIL: 

 
• PROFIL OG MATERIELL: Under Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg får produsentene 

tilgang til denne merkevaren lokalt. Det er derfor viktig at logo og materiell benyttes riktig. Oi! 
vil utstyre hver enkelt utstiller med en materiellpakke, som består av: 
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- Skilt (A3 og stor størrelse) med logo utført i OSB-plate (noen tar gjenbruk fra fjorårsfestivalen) 
- Plakat med kart tilpasset sin region, A3 
- Menyark og eventuelt smittevernplakat, A3 

 
• LOKAL MOBILISERING: Mobiliseringsmøter digitalt og fysisk med regionkontakter, 

produsenter, serveringssteder, destinasjonsselskap, næringsselskap/foreninger, ordførere, 
regionråd og næringssjefer. Mobilisering skaper samarbeid, innovasjon, engasjement, 
stolthet og identitet for hver enkelt produsent, og for det lokale felleskapet de tilhører. 
Dette styrker samarbeidet mellom lokale produsenter og serveringsted i din kommune og 
region. Slik videreutvikles mat i reiselivet. Mobiliseringen foregår via fysiske og digitale møter 
og telefonsamtaler med enkeltprodusenter og nettverk. Oi! bistår med koordinering og 
kvalitetssikring av alle mat- og drikkeaktivitetene som planlegges, i samarbeid med lokal 
koordinator.  
 

• DIGITAL AKTIVITETSKALENDER: Alle aktivitetene får en egen side på vår digitale og 
responsive kalender på matriketmidt.no med kartfunksjon. Hit kjøres alle digitale 
annonsekampanjer som gir publikum en enkel oversikt over aktiviteten i alle kommunene 
etter kategori og dato. Hver enkelt produsent og serveringsted registrerer aktiviteter via et 
eget skjema.  Aktivitetskalenderen var godt besøkt i 2021, og fikk 38 153 sidevisninger i 
perioden mai – august. 

 

• PRESSEMELDINGER OG INNSALG TIL MEDIA: Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg skaper 
aktivitet, og festivalen og lokale produsenter får presseoppslag disse dagene. Oi! lager 
pressemeldinger for hver region, til alle lokalaviser og regionaviser og nasjonal media. Vi har 
oversikt over alt som skjer, og dermed kan vi sammen med regionkoordinatorene finne de 
beste historiene og ser hvordan de kan spres best.  

 

• LANDINGSSIDE PER REGION: Oi! lager aktivitetskalender og landingsside per region på 
matriketmidt.no. På hver side blir det listet ut alle aktivitetene fra regionen sammen med en 
produsentoversikt. Landingssiden blir brukt i digital kampanje, samt at regionen selv kan 
bruke den for å få vist fram sitt tilbud. På lik linje med aktivitetskalenderen fikk også 
regionsidene mange sidevisninger i perioden mai – august i 2021. 

 

• ANNONSERING: Digital annonsering i nettaviser og/eller printannonse i lokalavis, uka før 
festivalen, gir trafikk inn. For å øke relevansen og gjøre det enklere for mottaker å finne 
relevant informasjon og aktiviteter, vil Oi! kjøre målrettet annonsering med tilpasset 
annonsemateriell for hver region. Annonsene vil bli utformet i profilen til Trøndersk 
Matfestival - Et sted nær deg, men med tilpasset bilde og tekst for å forankre det regionale 
budskapet. Hovedelementet i print-annonsen vil være et kart over regionen, med markør til 
hver enkelt aktivitet. Det vil også bli lagt på QR-kode som leder inn til regionens landingsside 
på matrikertmidt.no. I 2021 har disse annonsene blitt vist 812.000 ganger til over 350.000 
personer. Målet for 2022 er å tangere dette gode resultatet.  
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Regionsidene får egne annonser digitalt. Sammen med regionkoordinator setter vi sammen 
den beste pakken på annonsering for hver region. 

• SOSIALE MEDIER: Alle regionsidene blir løftet frem i egne innlegg på Trøndersk Matfestival 
sine kanaler på sosiale medier. Både i forkant og under festivalgjennomføring mobiliserer vi 
alt tilgjengelig personell for å lage innhold på sosiale medier. Sammen med deltakerne som 
også gjør en innsats på synlighet blir dette en bra pakke. 

 
• TESTARENA SALG OG REKRUTTERING: Festivalen skaper nye salgsarena og økt synlighet. 

Salgsarenaen er en mulighet der de minste lokalmatprodusentene i din kommune kan få 
testet sine produkter. Dette bidrar til rekruttering til nye mat og drikkeprodusenter. Når de 
blir «store nok» kan de komme på Trøndersk Matfestival i Trondheim.  
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RETNINGSLINJER FOR DELTAGELSE 
- Deltagere må fylle de samme krav til kvalitet som ved en ordinær Trøndersk Matfestival  

Det er kun mat- og drikkeprodusenter, samt serveringssteder med fokus på lokalmat, som kan 
delta  

- Deltagere må registrere seg hos Oi! innen 25.mars  
- Lokale arrangører står selv som teknisk arrangør, og har ansvaret for arrangementet 
- Alle som deltar må bruke Trøndersk Matfestival sitt profilmateriell i henhold til Oi!s profilkrav 
- Alle aktiviteter må være registrert innen 15. mai for å bli med i profilering. 

BUDSJETT  
 

Inntekter  

Bidrag fra kommunene Kr   700 000 

Samarbeidspartnere Kr 1.000 000 

SUM KR 1.700 000 
 

Kostnader  

Ledelse, organisering, mobilisering Kr   550 000 

Markedsføring Kr   500 000 

Koordinering av aktivitet Kr   650 000 

SUM KR 1 700 000 

Spesifisering kostnadsbudsjettet: 

Ledelse, organisering: Mobilisering, kontakt med potensielle deltagere, og møter med alle regionene. Oppfølging 
av lokale koordinatorer. Ta imot deltagere i påmeldingssystem. Organisere helheten og konseptet «Trøndersk 
Matfestival – Et sted nær deg». 

Markedsføring: Printannonse i lokalavis. Digital annonsering i nettaviser. Synlighet i alle kanaler til Trøndersk 
Matfestival – har mange tusen følgere og stor rekkevidde. Profilmateriell «Trøndersk Matfestival – Et sted nær 
deg». 

Koordinering av aktivitet: Oppfølging aktivitet i hver kommune/region sammen med lokal koordinator. Koble og 
styrke samarbeidet mellom lokale produsenter og serveringsted. Legge inn all aktivitet i aktivitetskalender på 
matriketmidt.no med mulighet for filtrering pr kommune. Oppføring på regionside på matriketmidt.no. 

 

Vennlig hilsen  

 
Aslaug Rustad       Brit Melting 

Daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke  Prosjektleder Trøndersk Matfestival     
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Søknad om støtte til statue av Pål Tyldum 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 14.02.2022 2/22 

 
Innstilling 
Interkommunalt politisk råd Namdal gir en bevilgning på 100 000 kroner til statue 
av Pål Tyldum på Høylandet. Pengene bevilges fra utviklingsfondet. 
Det er en forutsetning for bevilgningen at prosjektet blir gjennomført som 
beskrevet i søknaden. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 
 
 
 



Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

U 21.12.2021 Søknad støtte statue Pål 
Tyldum 

Knut Terje Årsandøy 

I 07.02.2022 Søknad om støtte statue av Pål 
Tyldum 

Knut Terje Årsandøy 

S 07.02.2022 Søknad om støtte til statue av 
Pål Tyldum 

 

 
 
Vedlegg 
1 Søknad støtte statue Pål Tyldum 

 
 

Saksopplysninger 

IL Hållingen og Høylandet historielag har gått sammen om å få oppført en statue 
av langrennsløperen På Tyldum ved Høylandets nye flerbrukshall Hålllinghallen. 
Arbeidsgruppen for prosjektet søker Namdal regionråd om støtte på 200 000 
kroner til prosjektet, som har en kostnadsramme på en million kroner. 
 
Statuen skal lages av kunstneren Errol Fyrileiv, opprinnelig fra Namsos, men nå 
bosatt i Klæbu. Fyrileiv er blant annet kjent for statuen av Åge Aleksandersen på 
festplassen i Namsos og av Nils Arne Eggen utenfor Lerkendal. Han arbeider for 
tiden med en statue av fotballspilleren Harald Dutte Berg, som skal avdukes ved 
Aspmyra i Bodø. 
 
Det er avtalt levering av statuen av Tyldum våren 2024, og arbeidsgruppa har 
besluttet at statue skal avdukes 15. juni 2024. 
 
Statuen er tenkt finansiert gjennom støtte fra prosjekteierne IL Hållingen og 
Høylandet Historielag, kommunal støtte, gaver, sponsormidler og offentlig støtte. 
Halvparten av nødvendige midler er på plass og arbeidsgruppa har nå startet med 
jobben med resterende av finansiering. 
 

Vurdering 

Pål Tyldum var i sin aktive karriere en stor idrettsmann som med sine resultater 
har satt Høylandet, Namdalen og Trøndelag på kartet. Mest kjent er han for 
femmilsgullet i OL i Sapporo, og hans meritter teller to OL-gull, tre OL-sølv, sju NM-
gull og fem Kongepokaler. 
 
Fra initiativtakerne er tanken å hedre Tyldum og hans prestasjoner, men også 
minne og motivere kommende generasjoner om at det går an å komme fra 



Høylandet eller et annet sted i Namdalen og prestere på internasjonalt nivå. 
Statuen skal stå foran Hållinghallen, der mye av Tyldums premier er plassert i 
fojaeen sammen med en oversikt over hans prestasjoner. 
 
«Dersom Namdal Regionråd gir støtte til dette prosjektet, og dermed står på 
sponsorlisten, vil det være en annerkjennelse fra hele region Namdal som vi mener 
Pål Tyldum fortjener», heter det i søknaden. 
 
Daglig leder vurderer denne søknaden på linje med støtte til D.D.E-statue i 
Namsos. I sak 10/21 vedtok representantskapet en bevilgning på 85000 kroner til 
dette prosjektet i forbindelse med D.D.E s 30 års jubileum. Dette utgjorde 10 
prosent av totalkostnaden. 
 
Det er derfor naturlig at regionrådet på vegne av kommunene i Namdalen gir en 
tilsvarende støtte til prosjektet for å hedre Pål Tyldum. 
 
Derfor er anbefalingen en støtte på 100 000 kroner fra utviklingsfondet, som utgjør 
10 prosent av totalkostnaden. 
 
 
 
 
 



IL Hållingen 
Høylandet historielag 
 
       Høylandet, 14.12.21 
Namdal Regionråd 

 

Søknad om støtte til statue av Pål Tyldum. 

En arbeidsgruppe har i 2 år jobbet med planer om en statue av Pål Tyldum. Pål er en av de 
mestvinnende i langrennporten i Norge og ved siden av Frode Estil den mest kjente langrennsutøver i 
Namdalen.  Han ble olympisk mester på 5 mila i Sapporo i 1972 og har i tillegg flere 
mesterskapsmedaljer internasjonalt samt flere Norgesmesterskap og kongepokaler. Han er imidlertid 
ikke den som søker oppmerksomhet rundt seg selv og sine prestasjoner. Derfor er det ekstra viktig at 
hans prestasjoner ikke blir glemt, men kan være en påminnelse og motivasjon for kommende 
generasjoner. Dersom Namdal Regionråd gir støtte til dette prosjektet, og dermed står på 
sponsorlisten, vil det være en annerkjennelse fra hele region Namdal som vi mener Pål Tyldum 
fortjener.  
Statuen er tenkt plassert utenfor Høylandets nye storstue Hållinghallen og i tillegg er mye av Pål sin  
premiesamling og oversikt over hans prestasjoner utstilt i foajeen i hallen. 
 
Arbeidsgruppa har jobbet med flere alternativer angående kunstner og besluttet vinteren 2021 å 
inngå avtale med kunstneren Errol Fyrrileiv som opprinnelig er Namsosing. Errol er en kunstner som 
er kjent for statuen av Åge Aleksandersen, Nils Arne Eggen og er i dag i sluttfasen på statue av Harald 
Dutte Berg. 
I den inngåtte avtalen er det fastsatt levering våren 2024 og arbeidsgruppa har med bakgrunn i det 
besluttet at statue skal avdukes 15.06.2024. 
 
Prosjektet har en kostnadsramme på 1.mill kr og er tenkt finansiert via støtte fra prosjekteierne IL 
Hållingen og Høylandet Historielag, kommunal støtte, gaver, sponsormidler og offentlig støtte. 
Halvparten av nødvendige midler er allerede på plass og arbeidsgruppa har nå startet med jobben 
med resterende av finansiering. 
Vi søker derfor Namdal Regionråd  om en støtte på kr 200 000,- til dette prosjektet. 
 
Håper på et positivt svar på søknaden. 
 
 
MVH 
 

 
Knut Terje Årsandøy. 
Leder arbeidsgruppa. 
9007159 
knut@takstforum.com 
 
 
Vedlegg 
Brosjyre historie 
Brosjyre prosjekt 
Film 

mailto:knut@takstforum.com


á
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Handlingsplan for Interkommunalt politisk råd Namdal 2022 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 14.02.2022 3/22 

 
Innstilling 
 
Handlingsplan for Interkommunalt politisk råd Namdal 2022 vedtas. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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Type Dato Tittel Adressat 

S 07.02.2022 Handlingsplan for 
Interkommunalt politisk råd 
Namdal 2022 

 

X 07.02.2022 Handlingsplan for 
Interkommunalt politisk råd 
Namdalen 2022 

 

 
 
Vedlegg 
1 Handlingsplan for Interkommunalt politisk råd Namdalen 2022 

 
 

Saksopplysninger 

22.november 2021 vedtok Interkommunalt politisk råd Namdal ny strategi for 
regionrådet.  
 
Med bakgrunn i ny strategi er det utarbeidet et forslag til handlingsplan for 
hvordan strategien skal følges opp. 

Vurdering 

Utkast til handlingsplan prioriterer tiltak som regionrådet skal jobbe med i 2022 for 
å nå målene i ny strategi. 
 
Handlingsplanen har også forslag til hvordan regionrådet organiserer seg i sitt 
arbeid og retningslinjer for bruk av NTE-fondet. 
 
Det er viktig at handlingsplanen evalueres fortløpende, og det vil bli orientert om 
status i alle møter i representantskapet. 
 
 



Verden trenger flere  
namdalinger
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Verden trenger flere namdalinger
Namdalen skal være en stolt og attraktiv region,  

der vi skaper nye løsninger og framtidas arbeidsplasser

Rekruttering og 
kompetanse for fremtiden

Gode naturgitte vilkår for  
vekst og verdiskaping 

Gode og fremtidsrettede  
helse- og  beredskapstjenester 

Namdalen er en framtidsretta 
region der kompetanse og 
forskning er tilgjengelig og 

nært

 I Namdalen spiller vi på lag med 
næringslivet og har sterke og  
mangfoldige arbeidsmarkeder

Namdalen er en framtidsretta 
region der kompetanse og 
forskning er tilgjengelig og 

nært

H A N D L I N G S P L A N  2 0 2 2
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Testpilot
Testpilot er vårt strategiske verktøy for å nå målene i strategiplanen.

Gjennom Testpilot vil Namdalen være en region for å prøve ut nye løsninger. Det er et 
offensivt grep for å styrke regionen i møte med morgendagens utfordringer og sikre 
løsninger som er tilpasset våre innbyggeres behov. På en lang rekke områder i samfunnet 
er det behov for nye innovative løsninger, som er av betydning for både innbyggere, 
næringsliv og samfunnet for øvrig. 

Derfor ønsker vi at Namdalen skal bli en testregion – både regionalt og nasjonalt. En region 
som tør å teste ut nye løsninger og finne framtidas svar.

Namdalen er godt egnet til å være en nasjonal testregion fordi: 
• Vi er en representativ distriktsregion - våre resultater er interessante for hele distrikts-

Norge
• Vi har et godt og tillitsbasert samarbeid etablert og testet over tid
• Vi har et felles utviklingsfond som gir oss finansielle muligheter

I denne handlingsplanen prioriteres prosjekter innenfor de ulike satsningsområdene, der 
testpiloter kan være et aktuelt tiltak.
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Rekruttering og kompetanse for fremtiden
Namdalen er en framtidsretta region der kompetanse og forskning er tilgjengelig og nært.

Innspill til testpiloter fra Namdalstinget
• Kortreist kontor og utdanning 
• Testprosjekter i de videregående skolene 
• Pendlerkontor
• Nye løsninger for desentralisert utdanning 
• Pilot med mer effektiv videregående skole 
• Rekruttering gjennom innvandring 
• Yrkeskunnskap i barnehage og skole 
•  “Arbeidstillatelseskontor” kommer rundt i kommunene. 
• Nye modeller for inntak i videregående skoler

På dette område er det allerede i gang flere initiativ. Kompetansepilot vil være vårt verktøy i arbeidet, og viktig for å 
identifisere og utvikle nye tiltak sammen med blant andre Partnerskapet og Kompetanseforum. 

Etablering av pendlerkontor er et spennende tiltak som vil tilrettelegge for at innbyggerne kan bo i Namdalen, men 
være tilknyttet arbeidsplasser andre steder i landet. Grong har allerede et prosjekt under utvikling, og regionrådet 
ser på muligheten for et fellesprosjekt med fylkeskommunen. Pendlerkontor vil være viktig for å legge nye statlige 
arbeidsplasser utenfor Oslo, som er en ambisjon i den nye regjeringsplattformen.

I arbeidet med Næringsvennlig region har omdømme og merkevarebygging pekt seg ut som et mulig fellesprosjekt. 
Styrking av regionens attraktivitet som bo og arbeidsregion er noe hele Namdalen bør stå sammen om – både 
private og offentlige aktører. Rapporten for Næringsvennlig region vil komme til behandling i representantskapet 4. 
april, og tiltak kan vurderes nærmere der.

For regionrådet kan det spesielt være aktuelt å jobbe med et større kunnskapsgrunnlag for å få god oversikt over hva 
som skal til for å lykkes med rekruttering og 
tilflytting til region. 

FORSLAG:
1. Det arbeides med å utvikle pendlerkontor i Namdalen

2. Kompetansepilot følger videre opp initiativ for å:
- Utvikle nye desentraliserte utdanningstilbud
- Styrke utdanningsinstitusjonene i regionen
- Tettere koble kommuner, bedrifter og forskningsmiljø

3. Regionrådet utreder muligheten for et felles arbeid med omdømme og attraktivitet i Namdalen

4. Arbeide for at det etablere et lokalt utdanningssenter (utdanningshub)  
i Namdalen som beskrevet i Hurdals-erklæringen
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Gode naturgitte forhold for vekst og 
næringsutvikling
Namdalen er en region som spiller på lag med næringslivet og som består av sterke og 
mangfoldige arbeidsmarkeder

Innspill til testpiloter fra Namdalstinget:
• Statsforvalterfri sone i arealpolitikken
• Sirkulærøkonomi
• Hydrogenhub
• Digital næringsportal for Namdalen

Det er for tiden stor aktivitet i Bioøkonomiprosjektet, og det arbeides med flere konkrete næringsinitiativ. Det er også 
et spennende potensiale med å etablere Namdalen som blå/grønn testarena, og dette vil bli fulgt opp videre.

Prosjektet Næringsvennlig region har avklart at det er et stort behov for å reetablere fagnettverk for det offentlige 
næringsapparatet, og mellom næringsapparatet og næringslivet. Det er nødvendige at regionrådet bidrar til dette, 
slik at vi styrker utviklingskraften i regionen.

Indre Namdal er i posisjon til å få et prosjekt med bygdevekstavtale, og regionrådet bør bidra til å utvikle dette.  
Ikke minst se på mulig tiltak som harmonerer med regionrådet strategi.

FORSLAG: 
• Utvikle Namdalen som blå/grønn testarena gjennom Bioøkonomiprosjektet
• Bidra til etablering og utvikling av bygdevekstavtale i Indre Namdal.
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Gode og framtidsrettede helse og beredskapstjenester
Gjennom godt samarbeid og innovativt arbeid skal Namdalen være en region med de beste 
og mest moderne helsetjenestene i landet. 

• Nye modeller for praksis for helsestudenter
• Testpilot for psykisk helsevern på grunnskole og videregående 
• Ambulerende helsetjenester eks. mammografi og røntgen
• Helsereiser 
• Videobaserte tjenester
• Effektive distriktshelsetjenester – kommunikasjon og samhandling
• Prehospital testregion
• Velferdsteknologi

Helse Nord-Trøndelag og Nord Universitet vil være viktige samarbeidspartner for å utvikle gode helse og 
beredskapstjenester. Også her er det i Hurdalserklæringen ambisjoner som kan utvikles til konkrete tiltak for 
utprøving.

Namdalen har gode erfaringer med mobil røntgen. Det må vurderes å utvikle dette konseptet til å gjelde andre 
helsetjenester, som for eksempel mobil ultralyd. Det er planlagt et møte med helseforetaket for å vurdere dette 
nærmere

Psykiatri er et annet fagområde der helseforetak og kommuner kan samarbeide om tiltak 

FORSLAG:

• Det arbeides sammen med helseforetaket for å etablere nye desentraliserte  
helsetjenester etter modell av mobil røntgen.
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Rammebetingelser
Namdalen skal ha rammebetingelser som ruster regionen i møte med morgendagens 
utfordringer

Innspill til testpiloter fra Namdalstinget:
• Mobilitet til sjøs 
• Elektrifisering og autonomi i lufta 
• Samkjøring 
• Gods fra vei til sjøs 
• Ladekompetanse
• Elfly 
• Drone for folk
• Testpiloter på offentlige anbudsprosesser 
• Politibussen

Regionrådet arbeider med ny samfredselsstrategi for Namdalen, og den vil legges fram til behandling for rep.skapet 
i løpet av første halvår 2022. I den sammenhengen må det vurderes om vår region skal gå for et større bomprosjekt 
etter modell fra Fosenvegene for å løse store samferdselsoppgaver. Det bør også jobbe politisk med å få Lakseveg 
Nord definert som en statlig næringsveg der også nasjonale myndigheter bidrar med investeringer.

De fleste ideene for testpiloter er knyttet til samferdsel, og disse kan vurderes nærmere i samferdselsstrategien.

FORSLAG HANDLINGSPUNKTER: 
• Det vedtas ny samferdselsstrategi
• Det arbeides med å posisjonere Namdalen som testarena for ny teknologi  

på kortbane-nettet
• Det vurderes en testpilot for offentlige anbudsprosesser i samarbeid med   

fylkeskommunen med formål å sikre mer innkjøp av lokalmat.
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Organisering av regionrådet
Administrativt: Regionrådet har økonomisk ramme for to stillinger, og den ene har stått vakant siden 1. august 2021 i 
påvente av ny strategi. Det må nå vurderes om stillingen igjen skal bemannes eller om vakansen skal videreføres.

• En ny stilling for rådgiver sikrer bedre administrativ kapasitet til å følge opp regionrådets oppgaver, og gir mindre sårbarhet 
ved sykdom og fravær. En ny stilling trenger ikke nødvendigvis gjøres fast, men kan for eksempel være en traine-stilling.

• Fortsatt vakanse gir mulighet til å kjøpe kompetanse – fortrinnsvis gjennom frikjøp av sakbehandlertid i kommunene. Dette kan 
gi både større fleksibilitet og faglig bredde enn en fast stilling.

Innherred regionråd er organisert med et sekretariat der alle kommuner er representert og samarbeider om 
saksframlegg og høringsuttalelser. Det er mulig å se på en tilsvarende løsning for regionrådet. Vi har det siste året i 
flere tilfeller hatt samarbeid om saksforberedelse der flere kommuner har deltatt, og dette kan utvikles videre.

FORSLAG:   Ledig stilling holdes fortsatt vakant

Politisk: Satsningene i strategiplanen krever strategisk og målrettet arbeid opp mot politiske parti og regionale/
nasjonale myndigheter. For å lykkes er det viktig at regionrådet arbeider koordinert og at alle ordførere deltar i dette 
arbeidet. 

For å fordele arbeidet foreslås at leder og nestleder har ansvar for oppfølging av helhet, rammebetingelser og 
løpende drift. De øvrige ni ordførerne i rep.skapet fordeles i tre arbeidsgrupper – en for hvert av satsningsområdene i 
strategiplanen: Kompetanse, næring og helse.

Disse vil da fungere som arbeidsgrupper/styringsgrupper for sine områder, og være viktige støttespiller for 
administrasjonen i oppfølging av strategi og handlingsplan- og utvikling av testpiloter.

FORSLAG:
• Ordførerne i rep.skapet fordeles i tre arbeidsgrupper: Kompetanse, næring og helse.  
 Disse for ansvar for å følge opp strategi og handlingsplan innenfor sitt saksområde

• Leder og nestleder har ansvar for å følge opp regionrådets løpende drift og område 
  rammebetingelser i strategiplanen,
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Retningslinjer for NTE-fond
NTE-fondet er et sentralt virkemiddel for regionrådet, og fondets midler bør i hovedsak brukes til å understøtte 
aktiviteter og tiltak i strategien og handlingsplan. Slik vil fondet være et viktig redskap for at regionrådet skal  
nå sine mål.

NTE- fondet utgjør i dag 20 prosent av kommunenes utbytte fra NTE – oppad begrenset til 4,5 millioner kroner.  
I 2021 ble det overført 4 269 800 kroner fra namdalskommunene til for vårt felles utviklingsfond. Gode retningslinjer 
og en felles forståelse for bruken av midlene er nødvendig av flere grunner – ikke minst for å bevare legitimiteten for 
et felles utviklingsfond i eierkommunene.

Det foreslås at tre millioner kroner av den årlige bevilgningen øremerkes til bruk på testpilot-prosjekter. Dette vil gi 
regionrådet betydelig handlekraft til å være pådriver, initiativtaker og bidragsyter, slik strategien legger opp til.  
Med en slik avsetning kan regionrådet være med på tre til fem store prosjekter per år – noe som bør være et fornuftig 
ambisjonsnivå. Resten av fondet brukes til øvrige felles aktiviteter initiert av regionrådet. Eksempler på dette er for 
eksempel medlemskap i Ungt Entreprenørskap og Trøndelag Europakontor, som regionrådet betaler for kommunene 
i dag,

FORSLAG:
• Tre millioner kroner av årlig bevilgning i NTE-fondet avsettes til bruk på å finansiere testpilotprosjekter.
• NTE-fondet er ikke søkbart eksternt.
• NTE-fondet brukes på tiltak og aktiviteter initiert av regionrådet selv.
• NTE-fondet skal brukes som rådets egenandel i regionale prosjekter i samarbeid med  

andre aktører og instanser
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Hurdalserklæringen 
Regjeringsplattformen – Hurdalserklæringen - har satsninger og ambisjoner om ny politikk på flere områder.  Mye 
av dette passer godt med regionrådets nye strategi og tenkning om testpilot. Det må prioriteres framover å avklare 
politisk hvilke konkrete muligheter den nye regjeringserklæringen gir for Namdalen. Nedenfor vises til prioriteringer i 
plattformen som alle kan følges opp med pilotprosjekter. (Listen er på ingen måte utfyllend):

• Lage en ny og forbedret handlingsplan for 
sirkulærøkonomi med konkrete og målrettede tiltak 
for å redusere avfall - og for å sikre økt gjenvinning-
sindustri og handel basert på resirkulerte ressurser i 
Norge.

• Jobbe for at avfall håndteres og gjenvinnes lokalt 
eller regionalt heller enn å bli transportert over større 
avstander, og oppdatere forurensningsloven for å 
sørge for mer effektiv avfallshåndtering, slik at av-
fallet sorteres, videreforedles og brukes på nytt som 
råstoff.

• Legge til rette for et økt kommunalt selvstyre med 
større grad av innovasjon.

• Videreutvikle kommunenes verktøykasse i natur og 
klimaarbeidet.

• Gjennomføre et taktskifte i digitaliseringen av  
offentlig sektor.

• Utrede et nasjonalt ungdomskort for kollektivtrafikk.

• Legge til rette for at ekspressbusser skal spille en 
viktig rolle i kollektivtilbudet.

• Utvikle nye og forbedrede modeller for kollektivtil-
bud i områder med spredt bosetting

• Sikre at alle elevar i ungdomsskulen får tilbod om å 
velje arbeidslivsfag og minst eitt praktisk retta valfag, 
og gi elevar moglegheit til å velje fleire praktiske og 
estetiske fag.

• Lansere ei reform for desentralisert utdanning over 
heile landet, blant anna gjennom lokale utdannings-
senter som i hovudsak er eigde av fylka eller har 
samarbeidsavtaler med eksisterande institusjonar. 
Utdanningssentera skal få eit særleg ansvar for 
utdanning der folk bur, basert på lokale kompetanse-
behov.

• Gjennomføre ei brei kompetansereform for arbeid-
slivet og leggje fram ein langtidsplan for livslang 
læring.

• Greie ut korleis arbeidstakarar kan opparbeide ein 
rett til etter- og vidareutdanning.

• Gjere det meir attraktivt for universitet og høgskular 
å tilby kortare etter- og vidareutdanningstilbod og 
fjerne hindringar i finansieringssystemet.

• Evaluere effektane av nærpolitireforma og leggje 
fram ein konkret plan for å styrkje politiets nærvær 
i heile landet, inkludert omsynet til lokalt nærvær i 
byane, meir ressursar til politidistrikta og auka grun-
nbemanning.

• Igangsetje eit pilotarbeid i form av nærtenestesenter, 
for auka tilgang til statlege tenester, til dømes ut-
skriving av pass og førarkort, og kort veg til tenester 
som juridisk rådgiving gjennom etablering av lokale 
servicetorg.

• Opprette polititenestestader i dialog med kommu-
nane og politidistrikta på stader der det er eit lokalt 
ønske om det, og geografiske faktorar eller krimi-
nalitetsbildet tilseier at det bør opprettast. Det skal 
opprettast 20 nye tenestestader, og arbeidet skal 
starte i 2022.

• Lage en strategi for utjevning av sosiale helseforsk-
jeller og bekjempelse av ensomhet.

• Arbeide for å opprette flere distriktsmedisinske sen-
tre, helsehus og intermediære avdelinger slik at flere 
behandlingstilbud kan tilbys ute i kommunene.

• Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet 
i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til 
lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen.

• Legge frem en ny stortingsmelding om prehospitale 
tjenester som omfatter legevakttjenesten, respons-
tider og en faglig standard for innholdet i ambulan-
setjenesten.

• Sikre ambulanseberedskapen, særlig der det er lange 
avstander til sykehus

• Lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse, med 
øremerkede midler, og hovedvekt på kommunale 
tjenester. Opptrappingen må sikre økt kapasitet 
i spesialisthelsetjenesten, hindre nedbygging av 
sengeplasser og gi en særskilt satsing på barne- og 
ungdomspsykiatrien og distriktspsykiatriske sentre.

• Sikre størst mulig grad av videreforedling av våre 
naturressurser i Norge, slik at disse gir merverdier til 
samfunnet gjennom lengre verdikjeder, flere syssel-
satte og større eksportinntekter.

• Lansere et eget pilotprogram for et bærekraftig rei-
seliv, som støtter opp om lokal natur- og miljøforvalt-
ning og utslippsfrie reiser til og fra norske reisemål.



H A N D L I N G S P L A N  2 0 2 2

• Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av 
verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og 
nasjonalt.

• Stimulere til auka produksjon og omsetnad av lokal-
mat og -drikke og økologisk mat.

• Tilretteleggje for auka verdiskaping av kjøt og bipro-
dukt og auka satsing på kulturfor midling og turisme 
basert på reindrift.

• Bruke Statskog som eit verktøy for industribygging 
og næringsutvikling der Statskog har eigedomar.

• Prøve ut en ordning der en begrenset andel av 
fremtidige havbrukstillatelser i en periode leies ut til 
sjømatindustrien for å bidra til helårlig industri.

• Styrke havbruksutdanninger i tråd med næringens 
behov på fagskole-, høgskole- og universitetsnivå.

• Legge til rette for at statlige ansatte kan jobbe de-
sentralisert gjennom å innføre nærhetsprinsipper for 
statlig styring:

• Statlige virksomheter skal organiseres slik at kom-
petansen ligger så nært innbyggerne som mulig.

• Nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, 
med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet. 
Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser 
skal fordeles mer rettferdig mellom by og land.

• Iverksette arbeidet med bygdevekstavtaler på utval-
gte steder i landet.

• Utvikle regionvekstavtaler mellom staten, kommuner 
og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele 
landet og langsiktige rammer for næringsliv, trans-
port, bosetting, utdanning og velferd.

• Gi kommunene sterkere verktøy for å hjelpe folk inn i 
boligmarkedet

• Sette som mål at driften av landets flyplasser er fos-
silfri innen 2030, og legge til rette for at all innenriks 
flytrafikk blir utslippsfri.

FORSLAG: 
 
Regionrådet kartlegger hvilke muligheter Hurdalserklæringen gir for å gjennomføre tiltak og prosjekter i tråd med ny 
strategi og handlingsplan
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Valg av leder og nestleder i Interkommunalt politisk råd Namdal 
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Innstilling 
 
Legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
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S 07.02.2022 Valg av leder og nestleder i 
Interkommunalt politisk råd 
Namdal 

 

 
 
 
 

Saksopplysninger 

I den nye samarbeidsavtalen for Interkommunalt råd Namdal heter det: 
 
«Representantskapet velger leder og nestleder».  
 
Videre heter det:  
 
«Leder og nestleder velges for to år i første representantskap etter kommunevalg 
og etter to års funksjonstid» 

Vurdering 

Funksjonstid for nåværende leder og nestleder gikk egentlig ut i 2021, men ble 
forlenget på grunn av usikkerhet om nye ordførervalg i desember.  
 
Det ble i representantskap 22. november bestemt at leder og nestleder legger fram 
innstilling til nytt valg og retningslinjer i møtet 14. februar 
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Spisset toppidrett ved Grong vgs 
 

Utvalg Møtedato Utvalgssak 
Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 14.02.2022 5/22 

 
Innstilling 
 
Interkommunalt politisk råd Namdal vedtar forslag til uttalelse om spisset 
toppidrett ved Grong vgs 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
 
 
 
 
 



Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 

S 11.02.2022 Spisset toppidrett ved Grong 
vgs 

 

 
 
 
 

Saksopplysninger 

Hovedutvalget for utdanning i Trøndelag behandler 16. februar sakene «Spisset 
toppidrett – organisering og finansiering» og «Justering av 
ressurstildelingsmodellen». Grong videregående skole har i en uttalelse knyttet til 
disse sakene bedt om å få tilbud om spisset toppidrett i volleyball. Dette støttes 
blant annet av klubbene Grong, Lierne og Snåsa. 
 

Vurdering 

Grong har hatt tilbud om volleyball toppidrett på skolen i nesten 20 år. En styrket 
satsning gjennom spisset toppidrett vil bety økte ressurser og tilgang til 
Olympiatoppens kompetanse. 
 
Det er 14 tilbud om spisset toppidrett i Trøndelag, ingen av dem i Namdalen. Slik vil 
en satsning ha stor betydning både for Grong og Namdalen som region. 
 
I regionrådets nye strategi er kompetanse et av satsningsområdene. Utvikling av 
nye desentralisert tilbud og styrking av utdanningsinstitusjonene i Namdalen er 
konkrete mål. 
 
Daglig leder legger derfor fram følgende uttalelse til behandlingen i 
representantskapet for å støtte Grong vgs sitt arbeid med å få status som spisset 
toppidrett i volleyball: 
 
 
«Grong må få tilbud om spisset toppidrett i volleyball 
 
 
Namdal regionråd støtter Grong videregående sin søknad om å få opprette tilbud om 
spisset toppidrett volleyball – som det eneste i sitt slag i Trøndelag. 
 
Grong og Indre Namdal har sterke og lange tradisjoner innen volleyball på nasjonalt 
toppnivå. Siden skoleåret 2003/2004 har skolen hatt tilbud om volleyball toppidrett, og 
alt ligger til rette for en styrket satsing gjennom status som spisset toppidrett: 
 



 Skolen har utøvere, trenerkompetanse på høyt nivå, gode fasiliteter og godt 
samarbeid med klubber 

 
 Spisset toppidrett vil bety en nærmere tilknytning til Olympiatoppens 

programmer og kompetanse, og vil være et viktig løft for skolens tilbud – men 
også ha stor betydning for Grong og Namdalen som region, 

 
Regionrådet viser for øvrig til uttalelsene fra Grong videregående skole og klubbene 
Lierne, Grong og Snåsa, og stiller oss bak dem. 
 
Volleyball er ingen stor idrett i nasjonal sammenheng, men har en sterk posisjon i 
mange distriktskommuner. Det er derfor helt naturlig å legge en slik satsning til Grong 
og Indre Namdal. 
 
Spisset toppidrett i volleyball vil gi sporten et løft i hele Trøndelag.  
 
Fylket har i dag 14 tilbud om spisset toppidrett. Grong vgs bør få nummer 15 - og det 
første i Namdalen». 
 
 
 
 
 
 



Fra: Narve Nordmelan <Narve.Nordmelan@namdalregionrad.no>
Sendt: 21.02.2022 12:33:25
Til: Postmottak Flatanger kommune <Postmottak.Flatanger.kommune@flatanger.kommune.no>, 
fmtlpost@fylkesmannen.no, Postmottak Grong <postmottak@grong.kommune.no>, Postmottak 
Høylandet <postmottak@hoylandet.kommune.no>, Postmottak Leka <post@leka.kommune.no>, 
Postmottak Lierne <Postmottak@lierne.kommune.no>, Postmottak Namsos kommune 
<Postmottak.Namsos.Kommune@namsos.kommune.no>, Postmottak Namsskogan 
<postmottak@namsskogan.kommune.no>, Postmottak Nærøysund 
<postmottak@naroysund.kommune.no>, Postmottak Osen kommune 
<Postmottak@osen.kommune.no>, Postmottak Overhalla 
<Postmottak.Overhalla@overhalla.kommune.no>, Postmottak Røyrvik 
<Postmottak@royrvik.kommune.no>, postmottak@trondelagfylke.no
Emne: Sakspapirer og protokoll fra rep.skap i Namdal regionråd 14. februar

Hei!
 
Vedlagt innkalling/sakspapirer og protokoll fra rep.skapet i Interkommunalt politisk råd Namdal 14. 
februar.
 
Med vennlig hilsen
 
Narve Nordmelan
Daglig leder
Namdal regionråd
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Vår dato: 01.03.2022 Vår referanse: 202209663-2 Vår saksbehandler: 
Deres dato:  

   
Deres referanse:    Øyvind Rinbø 

Invitasjon til å bidra til fylkeskommunal strategi for luftfart 
 
Luftfart spiller en viktig rolle for mobilitet, aktivitet og verdiskapning i Trøndelag. Selv om 
fylkeskommunen ikke har noen lovpålagte oppgaver eller direkte myndighet på 
luftfartsområdet, har Trøndelag fylkeskommune valgt å ta en rolle som samspills- og 
samarbeidsaktør i ulike sammenhenger. Arbeidet har vært forankret blant annet i 
Trøndelagsplanen, samferdselsstrategi og mobilitetsstrategi, men ingen sektorspesifikk 
strategi. I tråd med politiske ønsker (sak 11/22 i hovedutvalg for transport) starter 
fylkeskommunen arbeidet med å utarbeide en luftfartsstrategi. 
 
Det legges opp til følgende prosess for utarbeidelse av strategien: 

1. Omgivelsesdialog 
2. Utforming av strategitekst 
3. Behandling i hovedutvalg for transport 6.–7. april 
4. Utforming av endelig forslag til strategi 
5. Vedtakelse av strategien i hovedutvalg for transport 24.–25. mai 

 
Det er nå den første fasen – omgivelsesdialog – som innledes. Her ønsker 
fylkeskommunen dialog med de aktører i fylket som kan ha en interesse i en 
luftfartsstrategi. I fraværet av konkrete oppgaver på luftfartsområdet, er det mindre 
opplagt hva en luftfartsstrategi skal ta for seg. Gjennom dialogen med ulike aktører, er 
intensjonen å kartlegge mulighetsrommet for og forventninger til fylkeskommunens 
involvering innen luftfart. 
 
Følgende strategiske spørsmål er spesielt relevante: 

• Hvilken rolle spiller luftfart på ditt område? 
• Hvilken rolle bør fylket ta innen luftfart – nå og på sikt? 
• Hva bør fylkets luftfartsstrategi inneholde? 
• Hvilken rolle bør regionale flyruter og mindre fly ha? 
• Hvordan kan fylket bidra til en grønnere luftfart? 
• Ser dere viktige utviklingstrekk fremover som bør påvirke fylkeskommunens 

arbeid? 
• Hva kan dere bidra med innen luftfart? 
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Invitasjon til å bidra til fylkeskommunal strategi for luftfart 

Luftfart spiller en viktig rolle for mobilitet, aktivitet og verdiskapning i Trøndelag. Selv om 
fylkeskommunen ikke har noen lovpålagte oppgaver eller direkte myndighet på 
luftfartsområdet, har Trøndelag fylkeskommune valgt å ta en rolle som samspills- og 
samarbeidsaktør i ulike sammenhenger. Arbeidet har vært forankret blant annet i 
Trøndelagsplanen, samferdselsstrategi og mobilitetsstrategi, men ingen sektorspesifikk 
strategi. I tråd med politiske ønsker (sak 11/22 i hovedutvalg for transport) starter 
fylkeskommunen arbeidet med å utarbeide en luftfartsstrategi. 

Det legges opp til følgende prosess for utarbeidelse av strategien: 
1. Omgivelsesdialog 
2. Utforming av strategitekst 
3. Behandling i hovedutvalg for transport 6 . -7 .  april 
4. Utforming av endelig forslag t i l  strategi 
5. Vedtakelse av strategien i hovedutvalg for transport 24. -25.  mai 

Det er nå den første fasen - omgivelsesdialog - som innledes. Her ønsker 
fylkeskommunen dialog med de aktører i fylket som kan ha en interesse i en 
luftfartsstrategi. I fraværet av konkrete oppgaver på luftfartsområdet, er det mindre 
opplagt hva en luftfartsstrategi skal ta for seg. Gjennom dialogen med ulike aktører, er 
intensjonen å kartlegge mulighetsrommet for og forventninger t i l  fylkeskommunens 
involvering innen luftfart. 

Følgende strategiske spørsmål er spesielt relevante: 
• Hvilken rolle spiller luftfart på ditt område? 
• Hvilken rolle bør fylket ta innen luftfart - nå og på sikt? 
• Hva bør fylkets luftfartsstrategi inneholde? 
• Hvilken rolle bør regionale flyruter og mindre fly ha? 
• Hvordan kan fylket bidra t i l  en grønnere luftfart? 
• Ser dere viktige utviklingstrekk fremover som bør påvirke fylkeskommunens 

arbeid? 
• Hva kan dere bidra med innen luftfart? 
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Fylkeskommunen oppfordrer til refleksjon rundt tema som mobilitet, rutestruktur, 
bærekraft, verdiskapning, næringsutvikling og forskning, utvikling og innovasjon (FoUI). 
 
Innspill til fylkeskommunens arbeid bes sendt til saksbehandler Øyvind Rinbø (rådgiver, 
avdeling for samferdsel) på e-postadresse oyvri@trondelagfylke.no innen fredag 18. 
mars. Om ønskelig er fylkeskommunen også tilgjengelig for et møte innen samme dato. 
For å avtale dette eller ved eventuelle spørsmål, kan saksbehandler kontaktes på 
oppgitte e-postadresse eller telefonnummer 484 60 648. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Rinbø   
     
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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Informasjon om ny sivilforsvarsforskrift – krav til lager og rom som 
kommunene plikter å stille til rådighet for Sivilforsvaret 
 
Ny sivilforsvarsforskrift trer i kraft 1. mars 2022. Forskriften gir oppdaterte og presiserende 
bestemmelser om Sivilforsvarets virksomhet. Sivilforsvaret skal beskytte sivilbefolkningen i krig, når 
rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare og ved uønskede hendelser i fredstid. Sivilforsvaret er 
underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
 
Etter sivilbeskyttelsesloven skal kommunene bidra til gjennomføring av Sivilforsvarets oppgaver. 
Kommunen plikter blant annet å stille rom og lager til rådighet for Sivilforsvaret. Kravene til lager og 
rom er begrunnet i et funksjonelt og operativt behov, og nødvendige for å ivareta de oppgavene 
Sivilforsvaret skal løse i dagens samfunn.   
 
For å bidra til bedre oversikt og forutsigbarhet for kommunene og Sivilforsvaret presiserer forskriften 
nærmere de krav som gjelder for lager og rom. Her finner dere forskriften. 
 
Det innføres ingen nye forpliktelser for kommunene, men forskriften konkretiserer plikter kommunene 
allerede har etter sivilbeskyttelsesloven. Pliktene har ikke tidligere vært regulert i forskrift, men har vært 
gjeldende siden 1953 gjennom lovens bestemmelser.  
 
Hva skjer fra 1. mars? 
DSB ved Sivilforsvaret vil starte opp et arbeid med å kartlegge tilstanden på de eksisterende lagrene i 
kommunene. Kommunene vil bli kontaktet for å bistå i denne kartleggingen. Etter gjennomført 
kartlegging, vil det legges en plan for videre arbeid med å få lagrene i forskriftsmessig stand. For å sikre 
en god prosess vil planen bli utarbeidet i samarbeid mellom Sivilforsvaret og den enkelte kommune, og 
behov for ytterligere avklaringer vil vurderes løpende. 
 
Fordeling av utgifter og kostnader mellom kommunene 
Kostnader og utgifter til lager og rom skal dekkes av kommunene. Over tid har det utviklet seg en 
uheldig praksis der enkelte kommuner dekker alle kostnadene til lager og rom, mens andre kommuner 
bidrar i mindre grad. Dette avhjelpes nå ved at sivilforsvarsforskriften fastslår at utgifter og kostnader 
skal fordeles på grunnlag av folketallet i kommunene og kan kreves dekket årlig og etterskuddsvis. 
Kommunene må selv administrere ordningen og sørge for det etterfølgende oppgjøret. 
 
Grunnlaget for Sivilforsvarets lagringsbehov 
Sivilforsvarets lagringsbehov bestemmes ut fra en nasjonal vurdering av operative behov. Det følger av 
Sivilforsvarets organisasjons- og utrustningsplan (OU) som fastsettes av DSB. I vurderingen legges blant 
annet regionale og kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser til grunn. 
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Hvis dere har spørsmål til den nye sivilforsvarsforskriften, kan dere sende e-post til postmottak@dsb.no 
og merke den med Sivilforsvarsavdelingen. 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 
 
Elisabeth Sørbøe Aarsæther 
direktør 

 

  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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Emne: Habilitet for fjellstyremedlemmer som deltar i behandling av saker i kommunale organ

Til kommuner med statsallmenningsareal
 
Norges Fjellstyresamband (NFS) som medlemsorganisasjon for fjellstyrene registrerer tidvis at 
det oppstår usikkerhet om hvorvidt fjellstyremedlemmer er inhabile til å delta i behandlingen av 
saker som medlem av et kommunalt organ når de også er fjellstyremedlemmer. 
Innledningsvis kan det slåes fast at vervskombinasjon ikke fører til inhabilitet. Dette er behandlet 
i Ot.prop. nr. 3 (1976-1977) s. 66 i forarbeidene til forvaltningsloven. Samme forholdet kommer 
frem av Ombudsmannens praksis på området.
Noe av bakgrunnen for at det kan oppstå usikkerhet om hvorvidt fjellstyremedlemmer er inhabile 
eller ikke, er forholdet knyttet til at medlemmer i et fjellstyre er oppnevnt nettopp for å 
representere bestemte interesser. Det er likevel ikke slik at disse automatisk blir inhabile. 



I noen kommuner er det store statsallmenningsareal og mange overordna saker vil berøre 
statsallmenningen på en eller annen måte.
NFS har fått utført en juridisk vurdering (del 1 og 2) av når fjellstyremedlemmer kan være 
inhabile i behandling av saker som medlemmer av kommunale organ. Disse er vedlagt.
Generelt kan det skrives at et fjellstyremedlem som også deltar i behandling av saker i 
kommunale organ bare er inhabile når vedtaket retter seg mot dem som person og 
medfører særlig fordel, tap eller ulempe for personen eller noen som fjellstyremedlemmet 
har nær personlig tilknytting til.
Et fjellstyre er ikke part i vedtak i kommunestyret når vedtaket ikke retter seg mot fjellstyret og 
ikke gjelder fjellstyret direkte. Av Ot.prop. nr. 50 (2008-2009) fremgår det at det skal mye til før 
et selskap blir regnet som part i en sak. Når selskapets tilknytting til saken er underordnet, 
indirekte eller tilfeldig, vil ikke selskapet være part da det må foreligge en reell tilknytting for å 
bli regnet som part i en sak. Det legges til grunn at det enkelte selskap ikke uten videre blir regnet 
som part etter FL § 6 første ledd e) i overordnede saker som årsbudsjett, økonomiplan, 
kommuneplan og fylkesplan.
NFS vil tillegge at et fjellstyre ikke er et selskap og uansett ikke kan vurderes som inhabil etter 
forvaltningslovens § 6 første ledd e).
Statsforvalteren i Innlandet har vurdert en konkret sak fra Vestre Slidre kommune i forbindelse 
med at flere fjellstyremedlemmer krevde lovlighetskontroll av kommunestyret sitt vedtak om at 
disse var inhabile til å delta i behandling av kommuneplanen sin arealdel. Vurderingen ligg 
vedlagt.
NFS har skrevet om habilitet for fjellstyrer i Håndbok for fjellstyrer 2019 – 2023. Vi har lagt ved 
utdrag fra kap, 4.2.2  Forvaltningslovens bestemmelser om ugildhet/inhabilitet.
Dette til orientering.
Vennlig hilsen NFS



4.2.2              Forvaltningslovens bestemmelser om ugildhet/inhabilitet 

Hovedhensynet bak forvaltningslovens bestemmelser om ugildhet/inhabilitet er å unngå en 
partisk behandling av en sak, og å unngå at tilliten til fjellstyrets upartiskhet svekkes.  

Reglene om ugildhet/inhabilitet finnes i forvaltningslovens kap. II. Saksbehandler plikter selv 
å vurdere om han er inhabil. Dersom saksbehandler er part i saken eller har et nært forhold til 
en av partene i saken, vil vedkommende i utgangspunktet være inhabil til å gi sin vurdering og 
å innstille til vedtak, jf. § 6. Selv om saksbehandler formelt sett ikke er inhabil, er det viktig at 
fjellstyret er oppmerksomt på forholdet. I habilitetsvurderingen skal det normalt også legges 
vekt på partsopplevd habilitet.  

Når det gjelder spørsmål om fjellstyremedlemmers habilitet, treffes beslutningen av fjellstyret 
uten at vedkommende er til stede. Et fjellstyremedlem som vurderer seg selv som inhabil i en 
sak bør, hvis mulig, orientere fjellstyret (leder eller sekretær) på forhånd slik at varamedlem 
kan innkalles. Når et medlem er inhabilt skal heller ikke medlemmet foreta saksforberedelser, 
eller delta i debatten.  

Et fjellstyremedlem eller saksbehandler er etter forvaltningsloven § 6 inhabil når: 

·          han selv er part 

·          han er i slekt eller svogerskap med en part i saken (begrenset til slektninger i 
opp- eller nedstigende linje, barnebarn til besteforeldre eller deres ektefeller, 
eller i sidelinje så nær som søsken)  

·          han er/har vært gift eller forlovet med, eller er fosterforeldre eller fosterbarn til en 
part 

·          han er verge eller fullmektig for en part, eller er blitt det etter at saken har begynt 

·         han er leder eller har ledende stilling i el. er medlem av styre el. 
bedriftsforsamling for samvirkeforetak, forening, sparebank el stiftelse som er 
part i saken el. et selskap som er part i saken.   

Etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd kan fjellstyremedlemmer/saksbehandler også være inhabil 
når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet 
(det skal her legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 
ham selv eller noen han har nær tilknytning til). Det skal også legges vekt på om 
ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

 

4.2.2.1             Spesielle vurderinger av inhabilitet i fjellstyresaker 

Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet må sees i sammenheng med at fjellstyret er et 
organ med interesserepresentasjon, hvor medlemmer er valgt inn for å ivareta interessene til 
en bestemt brukergruppe som f.eks. de med bruksrett som jordbrukere, reindriftsutøvere og 
jegere/fiskere. En konsekvens av dette kan være at et fjellstyremedlem kan ha egeninteresse i 
en sak og likevel ikke være inhabil. Et eksempel på dette er at et fjellstyremedlem med 



beiterett i statsallmenningen kan være med på å vedta beitevedtekter for allmenningen. 
Dersom vedkommende f.eks. har særlige økonomiske interesser i et bestemt utfall i saken vil 
han likevel kunne være inhabil. Dette er forhold som fjellstyret må vurdere fra sak til sak. 

Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak er gjort gjeldende for svært mange av 
fjellstyrets vedtak, også når det gjelder fastsettelse av jakt- og fiskeregler og tildeling av 
jaktkort. Dersom fjellstyremedlemmer og Fjelloppsynet skulle erklæres inhabile hver gang de 
var part i saken kunne man f.eks. i jakt og fiskesaker risikere at ingen, hverken medlemmer 
eller varamedlemmer, var habile til å treffe vedtak. Dette ville vært en svært vanskelig 
situasjon for fjellstyrene. Det følger av § 6 fjerde ledd at reglene om inhabilitet ikke får 
anvendelse dersom det er åpenbart at vedkommendes tilknytning til saken eller partene ikke 
vil kunne påvirke hans standpunkt, og hverken offentlige eller private interesser tilsier at han 
skal fratre. 

I fjellstyrenes vurdering av hvorvidt et medlem er inhabil eller ikke, er det en god rettesnor at 
et fjellstyremedlem først erklæres som inhabil hvis han selv, eller en part han har et nært 
forhold til, vil få personlig vinning av et bestemt utfall av en sak, og da helst vinning av 
økonomisk eller materiell betydning.  

4.2.2.2 Fjellstyremedlemmers habilitet når disse deltar i  
behandling av saker i kommunale organ 

 
Tidvis oppstår det usikkerhet om fjellstyremedlemmer er inhabile til å delta i behandlingen av 
saker som medlem av et kommunalt organ.  

Innledningsvis kan det slåes fast at vervskombinasjon ikke fører til inhabilitet. Dette er 
behandlet i Ot.prop. nr. 3 (1976-1977) s. 66 i forarbeidene til forvaltningsloven. Samme 
forholdet fremgår av Ombudsmannens praksis på området. 

I en konkret sak har flere fjellstyremedlemmer blitt vedtatt å være inhabile i behandling av 
arealdelen til kommuneplanen fordi fjellstyret hadde gitt uttale til kommuneplanen. Det ble av 
Kommunedirektøren også argumentert med at fjellstyret og Statskog som en stor aktør på 
areal i kommunen – statsallmenningen utgjør litt over 50 % av arealet – var inhabile fordi 
både fjellstyre og Statskog ville få inntekter av for eksempel bortfeste av hyttetomter, og at de 
på dette grunnlaget var part i arbeidet med kommuneplanen sin arealdel. 

De berørte fjellstyremedlemmene krevde lovlighetskontroll av inhabilitetsvedtaket til 
kommunestyret. Statsforvalteren i Innlandet har behandlet kravet om lovlighetskontroll i 
september 2021 og fastslått at kommunestyret sitt vedtak er ugyldig. 

Et fjellstyre er ikke part i vedtak i kommunestyret når vedtaket ikke retter seg mot fjellstyret 
og ikke gjelder fjellstyret direkte. Av Ot.prop. nr. 50 (2008-2009) fremgår det at det skal mye 
til før et selskap blir regnet som part i en sak. Når selskapets tilknytting til saken er 
underordnet, indirekte eller tilfeldig, vil ikke selskapet være part da det må foreligge en reell 
tilknytting for å bli regnet som part i en sak. Det legges til grunn at det enkelte selskap ikke 
uten videre blir regnet som part etter forvaltningsloven § 6 første ledd e) i overordnede saker 
som årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan.  
 
Hvorvidt et fjellstyre er et selskap etter forvaltningsloven § 6, første ledd e) el. ikke er omtalt 
under kap. 4.2.2.3. 



Statsforvalteren vurderer at fjellstyremedlemmer ikke er inhabile etter forvaltningslovens § 6 
andre ledd. Kommunestyret sin behandling av arealdelen til kommuneplanen medfører ikke 
særlig fordel, tap eller ulempe for fjellstyremedlemmer eller noen som fjellstyremedlem har 
nær personlig tilknytting til.  

Woxholth skriver i kommentarutgaven til forvaltningsloven at det som utgangspunkt ikke vil 
inntre inhabilitet når medlemmer gjennom deltagelse i utvalg går inn for å fremme interesser 
som disse er valgt til å representere som medlem av råd eller utvalg der medlemmene er valgt 
eller oppnevnt som representanter for interesserorganisasjoner. 
 
 
4.2.2.3 Er fjellstyre et selskap etter FL § 6 første ledd e)? 
 
NFS har fått gjennomført en juridisk vurdering som slår fast at et fjellstyre ikke er et selskap 
etter FL § 6 første ledd e). Fjellstyrets organisasjonsform og dets virksomhet har ikke preg av 
å være en «selskapsform», eller av å være av «selskapslignende karakter».  
 
Statsforvalteren i Innlandet sin lovlighetskontroll av inhabilitetsvedtaket til kommunestyret 
bygger på det samme faktumet. 
 
Fjellstyret er å anse som et frittstående og selvstendig forvaltningsorgan, jfr. forvaltningsloven 
§ 1. Dette er også i samsvar med at fjellstyret er pålagt å følge hele forvaltningsloven i sin 
saksbehandling jf. fjelloven § 10 første ledd. Fjellstyret fatter sine avgjørelser ved 
enkeltvedtak og fjellstyrets vedtak kan påklages til departementet jf. § 10 annet ledd. Dette 
gjelder både for vedtak som retter seg mot tredjemann, og for de vedtak som retter seg mot de 
bruksberettigede selv. 
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Lovlegkontroll av vedtak om habilitet - Kommuneplan - Vestre Slidre 
kommune 

Statsforvaltaren viser til oversending av 2.6.21, mottatt her 11.6.21, frå Vestre Slidre kommune 
vedrørande krav om lovlegkontroll av vedtak om habilitet under behandling av vedtak om 
kommuneplan. Det vises også til ytterlegare utsegn frå fjellstyrets advokat, mottatt her 20.8.21. 
 
Konklusjon 
Vedtak av 25.3.21 om inhabilitet for medlemmene av Fjellstyret i kommunestyresak 21/21 er ugyldig. 
Vedtaket opphevast, jf. koml. § 27-3 fjerde ledd. 
 
Bakgrunn for saka 
Kommunestyret i Vestre Slidre kommune fatta 25.3.21 følgande vedtak i forbindelse med behandling 
av sak 21/21 Kommuneplanens arealdel: 
 
«Repr. G. Trøyflat spurde seg inhabil då ho er part i saka, jf. forvaltningslova § 6a. Ho vart samrøystes 
kjend inhabil (16 røyster). 
Repr. Strømmen Strand spurde seg inhabil då ho er styremedlem i Fjellstyret, jfr. Forvaltningslova § 
6e. Ho vart samrøystes kjend inhabil (15 røyster). 
Repr. Vika Helle spurde seg inhabil då ho er part i saka og er styremedlem i Fjellstyret, jfr. 
Forvaltningslova § 6a og § 6e. Ho vart samrøystes kjend inhabil (14 røyster). 
Repr. Kvissel spurde seg inhabil då han er styreleiar av Fjellstyret, jfr. Forvaltningslova § 6e. Han var 
samrøystes kjend inhabil (13 røyster). 
Repr. K. Rogn-Hamre spurde seg inhabil, jfr. Forvaltningslova § 6a. Han har ikkje levert innspel, og 
kommunedirektør tilrår at han er habil. Han var samrøystes kjend habil (12 røyster).» 
 
Representantane Strømmen Strand, Vika Helle og Kvissel kom i brev av 14.4.21 med krav 
lovlegkontroll av vedtaket om inhabilitet. Det går fram av brevet at dei tre i forkant av 
kommunestyremøtet 25.3.21 vart bedt om å reise spørsmål om sin habilitet i sak KS-21/21. Det går 
fram at ordførar meinte dei var inhabile fordi Vestre Slidre Fjellstyre (heretter kalla Fjellstyret) var 
part i saka då dei hadde levert innspel til planen. Dei vart alle tre kjent inhabile med bakgrunn i 
forvaltningsloven (fvl.) § 6 første ledd e). Vidare går det fram av brevet at representantane meiner 
Fjellstyret ikkje er part i den aktuelle saka. Det vises også til uttale frå advokat Gresseth som er 
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vedlagt saka. Vidare skriv dei aktuelle representantane at Fjellstyret ikkje er eit selskap slik ordet er 
brukt i fvl. § 6 første ledd e) nr. 2 og at Fjellstyret heller ikkje er omfatta av reglene om 
samvirkeforetak mm. som er omtalt i fvl. § 6 første ledd e) nr. 1. Det gjerast gjeldande at dei heller 
ikkje kan være inhabile etter § 6 andre ledd. 
 
Kommunestyret behandla kravet om lovlegkontroll i kommunestyremøte 27.5.21 og fasthell 
vedtaket om inhabilitet for dei tre representantane som hadde fremma krav om lovlegkontroll. 
Kommunen skriv i si behandling av saka at Fjellstyret, i likskap med Statskog, har komme med 
ganske omfattande innspel knytte til disponeringar. Kommunen skriv at ut frå en gjennomgang av 
Fjellstyrets rettslege status og involvering i saka, knytt opp mot rettsverknadane av ein vedtatt 
arealdel i kommuneplanen, jf. Plan- og bygningsloven § 11-6, la Kommunedirektøren til grunn at 
Fjellstyret er part i saka etter fvl. § 2e. Vidare går det fram at ein av dei tre representantane som har 
fremma krav om lovlegkontroll, representant Vika Helle, har oppgitt å være personleg part i saka, i 
tillegg til å være medlem av Fjellstyret. Dette går også fram av møteprotokollen. Representant Vika 
Helle vart kjend inhabil med heimel i fvl. § 6 første ledd a) i tillegg til § 6 første ledd e). 
 
Det vises elles til sakas dokument. 
 
Det presiserast at Statsforvaltaren i denne saka berre har tatt stilling til dei tre 
fjellstyremedlemmenes habilitet som fjellstyremedlemmer. Det er ikkje tatt stilling til eventuelle 
andre inhabilitetsgrunnar eller innvendingar som eventuelt måtte gjelde dei same personane. Det er 
heller ikkje tatt stilling til andre kommunestyremedlemmer som det i det same vedtaket er 
konkludert med at er inhabil av andre grunner. 
 
Statsforvaltaren har ikkje sett grunn til å gå nærare inn på alle påstandar og merknader som er 
kome fram i saka. 
 
Statsforvaltarens kompetanse 
Det følger av kommuneloven (koml.) § 27-1 at tre eller fleire medlemmer av kommunestyret eller 
fylkestinget saman kan krevje at departementet kontrollerer om eit vedtak er lovleg. Eit slikt krav må 
være fremma innan tre veker frå vedtaket ble treft. Myndigheita til å foreta lovlegkontroll av 
kommunale vedtak er delegert til Statsforvaltaren. 
 
Det følger av koml. § 27-2 første ledd bokstav c) at vedtak som gjelder spørsmål om inhabilitet kan 
bli gjenstand for lovlegkontroll. 
 
Statsforvaltarens vurdering 
Kravet om lovlegkontroll er satt fram innan fristen på tre veker og er fremma av eit tilstrekkeleg tal 
representantar, jf. koml. § 27-1. 
 
Ved ein lovlegkontroll etter § 27-1 første ledd skal Statsforvaltaren ta stilling til om vedtaket: 
 
« a) har et lovlig innhold (materiell kompetanse) 

b) er truffet av noen som har myndighet til å treffe et slikt vedtak (personell kompetanse) 
c) har blitt til på lovlig måte (prosessuell kompetanse).» 

 
Lovlegkontrollen kan likevel avgrensast til de påstandar som er tatt opp i saka, jf. § 27-3 andre ledd. 
Lovlegkontroll inneberer ikkje myndigheit til å treffe nytt vedtak i saka, men berre til å oppheve 
kommunens vedtak dersom det er ugyldig, jf. § 27-3 fjerde ledd. 
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Det er i denne saka ikkje sjølve vedtaket i sak 21/21 om kommuneplan det er kravd lovlegkontroll av. 
Det er vedtaket om inhabilitet for kommunestyrerepresentantane som også er medlem av Fjellstyret 
som er kravd lovlegkontrollert. Avgjersler om habilitet er prosessledande avgjersler som kan bli 
lovlegkontrollert, jf. koml. § 27-2 første ledd bokstav c. 
 
Lovlegkontrollen vil i det følgande berre omfatte spørsmålet om dei tre medlemmane av Fjellstyret 
er inhabile i kommunestyresak 21/21 som følge av sitt verv i Fjellstyret. 
 
Det er ikkje påstått at det er manglar ved kommunestyrets personelle eller prosessuelle 
kompetanse. Det er såleis ikkje bestridt og Statsforvaltaren ser heller ingen grunn til å vurdere om 
kommunestyret hadde myndigheit til å fatte vedtaket om inhabilitet eller om vedtaket vart til på 
lovleg måte. Lovlegkontrollen vil i det følgande derfor berre omfatte spørsmålet om vedtaket har eit 
lovleg innhald, jf. § 27-1 første ledd bokstav a). 
 
Er Fjellstyret part i kommunestyresak 21/21? 
Det første spørsmålet saka reiser er om Fjellstyret er part i kommunestyresak 21/21 om 
kommuneplan. 
 
Det følger av fvl. § 2 første ledd bokstav e) at ein part er en person som en avgjerd retter seg mot 
eller som saka elles direkte gjelder. Dette dekker ikkje berre myndige «fysiske personer» men også 
organisasjonar og andre «juridiske personer» vil kunne være part i denne forstand.1 
 
Kommunen skriv at Fjellstyret utøver myndigheit over statsallmenningen etter fjellova, at denne 
myndigheita blir utøvd saman med Statskog og at eigedomen Fjellstyret rår over, saman med 
Statskog, representerer over 50% av all utmark i Vestre Slidre kommune. Det går fram at Fjellstyret 
har inntekter frå tomter som Statskog etter gjeldande arealplanar kan feste bort. Kommunen skriv 
vidare at når ein ser hen til arealdelen, må Statskog og Fjellstyret sest på som kommunen sin største 
grunneigar, sjølv om dei har ulike roller og oppgåver etter fjellova, og at det må være klart at de er 
part i arbeidet med kommuneplanen sin arealdel, jf. fvl. § 2e. 
 
At kommunens myndigheit og ansvar i statsallmenningane er tilsvarande som for private eigedomar 
går også fram av Håndbok for fjellstyrer.2 Det går her fram at kommunen har «samme rolle i 
statsallmenningene som for private eiendommer, og Statskog SF/fjellstyret er i samme situasjon som 
en privat grunneier. Plan- og bygningsloven (pbl.) og kommunale planer som er utarbeidet i henhold 
til denne, er det viktigste styringsverktøyet kommunen har i forhold til arealdisponering og 
byggevirksomhet. Arealdelen av kommuneplanen, eventuelle reguleringsplaner og plan- og 
bygningslovens kap. 21 står sentralt for fjellstyrene.»3 
 
Det går vidare fram av handboka at «bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 11-5 setter 
rammene for kommunens myndighet til å regulere arealbruken i kommuneplanen. I arealdelen av 
kommuneplanen tas det viktige avgjørelser om framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og 
fjellstyrene bør derfor engasjere seg i denne prosessen. (…) Dette er forhold som kan være 
avgjørende for muligheten til å sette opp fjellstyrehytter og omdisponere seterhus til hytter på vanlig 
tomtefeste.»4 
 

 
1 Jan Fridthjof Bernt, Norsk lovkommentar, fvl. § 2 første ledd bokstav e), note 31. 
2 Håndbok for fjellstyrer, pkt. 3.1 
3 Håndbok for fjellstyrer, pkt. 4.4.1. 
4 Håndbok for fjellstyrer, pkt. 4.4.1.1. 
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Det går også fram om dette at «for fjellstyrene vil deltaking i kommuneplanarbeidet ha stor 
betydning for det handlingsrommet fjellstyrene vil få i fremtiden. Vedtektene som utarbeides for 
LNFR-områdene (landbruk, reindrift, natur og friluftsområde) har betydning for for eksempel 
fjellstyrets mulighet til å sette opp fjellstyrehytter og naust. Arealdelen til kommuneplanen sier også 
noe om hvor kommunen vil akseptere for eksempel hyttebygging i fremtiden. For fjellstyrene kan 
dette få konsekvenser i forbindelse med overføring av seter og fritidseiendom på festekontrakt, og 
for mulige framtidige inntekter fra hyttefester. For å bli hørt på en god måte ved rullering av 
kommuneplanen, er det viktig for fjellstyrene å delta tidlig i planarbeidet, og spille en aktiv rolle i 
prosessen.»5 
 
Som det går fram av handboka er ikkje fjellstyret eit kommunalt organ og kommunen har ikkje 
instruksjonsmyndigheit overfor fjellstyret eller er klageinstans i nokon vedtak som fjellstyret fattar. 
Sidan kommunestyret ikkje er overordna fjellstyra, har kommunestyret heller ikkje nokon 
tilsynsmyndigheit over fjellstyret, og kan derfor ikkje kontrollere fjellstyrets rekneskap eller annan 
verksemd.6 Det går vidare fram at «primæroppgaver for et fjellstyre er å administrere bruksrettene 
de bruksberettigede imellom, ivareta de bruksberettigedes interesser i allmenningene og sørge for 
at statsallmenningene blir brukt på en best mulig måte for allmenningsbygdene.»7 
 
Ot.prp.nr.50 (2008-2009) omtaler partsstatus. Det går frem her at det leggjast til grunn at det skal ein 
del til for at eit selskap skal bli rekna som part i ei sak. Dersom selskapets tilknyting til saka er 
underordna, indirekte eller tilfeldig vil ikkje selskapet være part da det må føreligge ei reell tilknyting 
for å bli rekna som part i ei sak. Som døme på tilfelle som vil utløyse partsstatus nemnes sak om 
kontrakt mellom kommunen og selskapet eller kor kommunal myndigheitsutøving rettast direkte 
mot selskapet. Det nemnes her også saker som gjeld endringar i selskapets vedtekter eller i 
selskapsavtale. Eit selskap vil også som utgangspunkt være part når kommunestyret gjennomgår og 
behandlar sakskartet for møter i det operative eigarorganet, og på denne bakgrunn treff avgjersler 
som instruerer kommunens representant i eigarorganet. Det leggjast her til grunn at det enkelte 
selskap ikkje utan videre vert rekna som part etter § 6 første ledd e) i overordna saker som 
årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan. Dette kommer av at slike overordna saker i 
utgangspunktet ikkje har det enkelte selskap som adressat. I slike overordna saker skal det mykje til 
for å bli regnet som part.8 
 
Woxholth skriv blant anna følgjande om partsomgrepet i sin bok Forvaltningsloven med 
kommentarer:  
 
«En organisasjon er bare part der saken direkte gjelder selve organisasjonen, eller der vedtaket 
formelt er rettet mot den. Det gjelder ikke at organisasjonen av prinsipielle grunner er interessert i 
sakens utfall, fordi den ligger innenfor det formål organisasjonen fremmer.»9 
 
Det går fram av kommunestyresaka at Fjellstyret har kome med høyringsfråsegn til Vestre Slidres 
kommunestyre sin sak 21/21 om kommuneplan. Som det går fram over er kommuneplanen viktig 
for det arbeidet Fjellstyret gjer og det følger av handboka at det derfor er viktig for fjellstyra å delta 
tidleg i planarbeidet og spele ein aktiv rolle i prosessen. Det følger av dette at ei sak om 
kommuneplan ligger godt innanfor det formål Fjellstyret fremmer. Det faktum at Fjellstyret har 

 
5 Håndbok for fjellstyrer, pkt. 10.1.2. 
6 Håndbok for fjellstyrer, pkt. 3.1 
7 Håndbok for fjellstyrer, pkt. 3.2. 
8 Ot.prp.nr.50 (2008-2009), s. 28. 
9 Forvaltningsloven med kommentarer 2011, Geir Woxholth, s. 109. 
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kome med høyringsfråsegn til saka må sest på som ei oppgåve som ligg innanfor Fjellstyrets formål. 
Som det går fram over er ein organisasjon berre part når saka direkte gjelder sjølve organisasjonen, 
eller vedtaket formelt er retta mot den. At ei sak ligg innanfor det formål organisasjonen fremmer 
fører ikkje i seg sjølv til inhabilitet. Kommuneplan er ei overordna sak og det skal, som nemnt over, 
mykje til for å bli rekna som part i ei slik sak. Ein sak om kommuneplan gjelder heller ikkje Fjellstyret 
direkte, sjølv om saka ligg innanfor Fjellstyrets formål. Statsforvaltaren vurderer ut frå dette at 
Fjellstyret ikkje er part i kommunestyresak 21/21 om kommuneplan. 
 
Er medlemmene av Fjellstyret inhabile sjølv om Fjellstyret ikkje er part i saka? 
Det følger av fvl. § 6 annet ledd at nokon er ugild når «andre særegne forhold foreligger som er 
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken 
kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig 
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» 
 
I boka Forvaltningsloven med kommentarer skriv Woxholth at «det annet ledd først og fremst er 
ment å ramme, er interessetilknytninger av forskjellige slag mellom tjenestemann og en part. Det er 
for eksempel grunn til å frykte at parten kan bli begunstiget uten saklig grunn eller ufordelaktig 
behandlet. Inhabilitetsregelen i annet ledd har dermed en preventiv funksjon som kan forhindre at 
tjenestemannen legger vekt på forskjellige slags utenforliggende hensyn under saksbehandlingen. 
Når loven spesielt trekker frem tilliten som et moment, må det forstås slik at tjenestemannen kan 
tenkes å bli ansett inhabil også i tilfelle der det reelt sett ikke foreligger noen grunn til å tro at han lar 
seg påvirke. Det kan for eksempel være tilfelle der publikums tillit til hans upartiskhet er svekket. 
Med publikum tenkes ikke bare på en eller flere partsrepresentanter som er involvert i saken, men 
den mer alminnelige forventning og oppfatning som gjør seg gjeldende.»10 
 
Det følger av føresegna at særeigne forhold må føreligge for at inhabilitet skal henda, videre er det 
berre der særeigne forhold kan være skikka til å svekke tilliten til vedkommandes objektivitet at 
inhabilitet føreligger. Vidare må det føreligge ulemper eller fordeler som kan gjere seg særskilt 
gjeldande for tenestemannen eller eit avgrense tal personar, for at det kan seies å føreligge et 
særmerkt forhold.11 
 
Woxholth skriv vidare at det berre er «der det foreligger en særinteresse i avgjørelsen at de nevnte 
omstendigheter skal tillegges vekt. Dette fremkommer av lovens bruk av ordet særlig fordel, tap eller 
ulempe. Særlig praktisk kan dette være når det dreier seg om medlemmer av råd og utvalg der 
medlemmene er valgt eller oppnevnt som representanter for interesseorganisasjoner. Som 
utgangspunkt vil det her ikke inntre inhabilitet når medlemmene gjennom deltagelsen i utvalget går 
inn for å fremme interesser som nevnt.»12 
 
En sentral del av vurderinga vil være kor nær tilknyting den aktuelle tenestemannen har til selskapet 
samt kva interesse selskapet har i den saka organet skal behandle. I vurderinga skal det også 
leggjast vekt på kven som har reist inhabilitetsinnsigelsen. Momentet kan få avgjerande betydning i 
grensetilfelle med det er ikkje noko krav om at det skal være avgjerande eller nødvendig for at det 
skal koma til inhabilitet. Er inhabilitetsinnsigelsen reist av en part kan dette ha betydning. Det kan 
her ikkje tilleggas vekt kva tenestemannen sjølv meiner eller kva den som har påstått inhabilitet 
meiner om saka. Det kan, som nemnt, forholda seg annleis når inhabilitetsinnsigelsen er reist av 
parten. I dei tilfelle der ein part har reist motsegn om inhabilitet og ein i tillegg til dette har grunn til 

 
10 Forvaltningsloven med kommentarer, Geir Woxholth, s. 160. 
11 Forvaltningsloven med kommentarer, Geir Woxholth, s. 161. 
12 Forvaltningsloven med kommentarer, Geir Woxholth, s. 163. 
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å tru at folk flest kan reagere dersom tenestemannen behandlar saka, skal det ikkje mye til før det 
må konkluderast at forholda er skikka til å svekke tilliten til vedkommandes objektivitet.13 
 
Der politiske organ, som eit kommunestyre, skal ta standpunkt til saker skal det ein del til før 
inhabilitet føreligg. Vurderingane i disse sakene vil ofte ha eit samansett preg og her vil religiøse, 
politiske og etiske premisser kunne bli gjort gjeldande.14 
 
Som Woxholth skriv er det berre personar, ikkje offentlege organ, som kan bli inhabile. Men «at 
offentlige organer som sådanne ikke kan bli inhabile etter forvaltningslovens inhabilitetsregler er 
ikke til hinder for at en eller flere av de tjenestemenn som arbeider i det offentlige organ blir 
inhabil(e), fordi departementet har en særinteresse i saken. (…) En variant av problemstillingen om 
inhabilitet for tjenestemenn på grunn av det offentliges særinteresser er hvor tjenestemennene er 
oppnevnt i selskaper o.l. der de representerer det offentliges eierinteresser. Som regel vil man i 
disse tilfellene være utenfor området for det som med naturlighet kan kalles særinteresser».15 
 
Hovudregelen er at vervkombinasjonar ikkje fører til inhabilitet. Dette bekreftar lovavdelingas og 
Ombodsmannens praksis på området. Det må føreligge spesielle forhold, som for eksempel særleg 
sterkt engasjement, for at inhabilitet skal henda i slike tilfelle.16 Som eksempel på tilfelle kor slike 
innvendingar kan gjere seg gjeldande er nemnt der det eine forvaltningsorganet der tenestemannen 
sitt, har en tilsynsfunksjon overfor det andre organet der tenestemannen også sitt. Dette er eit 
tilfelle som vil kunne rammes av § 6 annet ledd.17 
 
Om inhabilitet står det blant annet følgjande i handbok for fjellstyrer: 
 
«Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet må sees i sammenheng med at fjellstyret er et 
organ med interesserepresentasjon, hvor medlemmer er valgt inn for å ivareta interessene til en 
bestemt brukergruppe som for eksempel de med bruksrett som jordbrukere, reindriftsutøvere og 
jegere/fiskere. En konsekvens av dette kan være at et fjellstyremedlem kan ha egeninteresse i en sak 
og likevel ikke være inhabil. Et eksempel på dette er at et fjellstyremedlem med beiterett i 
statsallmenningen kan være med på å vedta beitevedtekter for allmenningen. Dersom 
vedkommende for eksempel har særlige økonomiske interesser i et bestemt utfall i saken vil han 
likevel kunne være inhabil. (…) Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak er gjort gjeldende 
for svært mange av fjellstyrets vedtak, også når det gjelder fastsettelse av jakt- og fiskeregler og 
tildeling av jaktkort. Dersom fjellstyremedlemmer og Fjelloppsynet skulle erklæres inhabile hver 
gang de var part i saken kunne man for eksempel i jakt og fiskesaker risikere at ingen, hverken 
medlemmer eller varamedlemmer, var habile til å treffe vedtak. Dette ville vært en svært vanskelig 
situasjon for fjellstyrene. Det følger av § 6 fjerde ledd at reglene om inhabilitet ikke får anvendelse 
dersom det er åpenbart at vedkommendes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 
hans standpunkt, og hverken offentlige eller private interesser tilsier at han skal fratre. 
 
I fjellstyrenes vurdering av hvorvidt et medlem er inhabilt eller ikke, er det en god rettesnor at et 
fjellstyremedlem først erklæres som inhabil hvis han selv, eller en part han har et nært forhold til, vil 

 
13 Forvaltningsloven med kommentarer, Geir Woxholth, s. 179. 
14 Forvaltningsloven med kommentarer, Geir Woxholth, s. 166-168. 
15 Forvaltningsloven med kommentarer, Geir Woxholth, s. 170-171. 
16 Lovavdelingens uttalelse 1992-05-27, Jnr. 841/92E mfl, se forvaltningsloven med kommentarer, 
Geir Woxholth, s. 172-174. 
17 Lovavdelingens uttalelse 1987-11-25, Jnr. 3719/87E. 
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få personlig vinning av et bestemt utfall av en sak, og da helst vinning av økonomisk eller materiell 
betydning.»18 
 
Håndbok for fjellstyrer omtalar inhabilitetsregler for når saker behandlast i fjellstyret. 
Statsforvaltaren meiner at disse vurderingane også må kunne sest hen til i vurderinga av inhabilitet i 
saker som behandlast i andre organ der fjellstyremedlemmer sitt. 
 
Spørsmålet om inhabilitet vart i denne saka tatt opp av ordførar i forkant av kommunestyremøtet. 
Det går fram at dette vart tatt opp då det kunne komme opp spørsmål om habilitet knytt til at de 
sitter i fjellstyret. For å få varsla vararepresentantar ønsket ordføraren ei vurdering av habilitet knytt 
til representantane som sitt i Fjellstyret før kommunestyremøtet. 
 
Som det går fram ovanfor er hovudregelen at vervkombinasjonar ikkje fører til inhabilitet. Når 
medlemmene av Fjellstyret reiser motsegn til kommuneplanen gjer dei det dei er valt til å gjer. Eit 
fjellstyremedlem vil i utgangspunktet ikkje ha nokon direkte økonomiske eller andre egne interesser 
i saka om kommuneplan i kraft av å være medlem av fjellstyret. Det er heller ikkje opplyst å være 
tilfelle i denne saka. Dersom eit medlem skulle ha egne personlege interesser eller stå nær ein som 
gjer dette ville saka kunne stille seg annleis for dette medlem. Det følger av føresegna at det må 
føreligge «særegne forhold», i tillegg til dette må det være skikka til å svekke tilliten til 
vedkommandes objektivitet og det må føre til «særlige fordeler» for tenestemannen eller eit 
avgrensa tal personar. Statsforvaltaren kan ikkje sjå at medlemmene av Fjellstyret vil få nokon 
særlege fordeler, tap eller ulemper reint personleg av utfallet av kommuneplanen berre ved å være 
medlem av Fjellstyret. Det går ikkje fram av saka at det er reist motsegn om inhabilitet av ein som er 
part i saka. Heller ikkje er det opplysningar i saka som tilseier at det er grunn til å tru at folk flest kan 
reagere dersom medlemmene av Fjellstyret deltar i behandlinga av saka. Forholda kan dermed ikkje 
seiast å være skikka til å svekke tilliten til vedkommandes objektivitet. Statsforvaltaren vurderer ut 
frå dette og det ovanståande at medlemmene av Fjellstyret ikkje er inhabile etter fvl. § 6 annet ledd i 
denne saka. 
 
Statsforvaltarens vedtak 
Vedtak av 25.3.21 om inhabilitet for medlemmene av Fjellstyret i kommunestyresak 21/21 er ugyldig. 
Vedtaket opphevast, jf. koml. § 27-3 fjerde ledd. 
 
 
 
Med helsing 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal og samordningsdirektør 

  
 
Jo-Bjørner Haugen  
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
VESTRE SLIDRE FJELLSTYRE Slidrevegen 20 2966 SLIDRE 

 
18 Håndbok for fjellstyrer, 4.2.2.1, s. 22-23. 



 
 
 

 
Fr. Nansens pl. 5  Org. nr.:  988 987 654  Bankkonto: 1503.58.45930           Klientkonto: 1503.58.30135   
0160 Oslo   Email:    firmapost@wla.no IBAN:           NO0815035845930           IBAN:             NO6115035830135 
Telefon: 22 01 06 70  Web:      www.wla.no  SWIFT:         DNBANOKKXXX           SWIFT:           DNBANOKKXXX  
      
           

NOTAT 
Fra: Tor Gresseth 

Sak nr: 20210261 

E-post: tor.gresseth@wla.no 

Dato: 11. august 2021 

  

Til: NFS  

Att: Jan Borgnes 

E-post: jan.borgnes@fjellstyrene.no 

 

 

INHABILITET FOR FJELLSTYREMEDLEMMER I KOMMUNSTYRET ELLER KOMMUNALE 

NEMNDER OG UTVALG – TILLEGGSUTTALELSE  

 

 

1. Innledning 
 
Vi viser til vårt notat av 15. april d.å. i ovennevnte sak.  
 
NFS har bedt om en oppfølgende uttalelse i saken med utgangspunkt i 
kommunedirektøren i Vestre Slidre sin redegjørelse til kommunestyremøte 
27.05.2021. Redegjørelsen har med henvising til en uttalelse fra Justis-
departementets lovavdeling 10.04.2015 om Finnmarkseiendommen (FeFo) slik 
konklusjon:  
 
«Kommunedirektøren meiner ut frå dette at Fjellstyret og styremedlemmene må 
seiast å falle i same kategori som styret for Finnmarkeigedomen i høve til § 6.1. e. 
Kommunedirektøren meiner vidare at i ytste konsekvens, jf. lovavdelinga si uttale, 
kan Fjellstyret sine styremedlemmar være inhabilite i alle saker i kommunestyre 
mv. knytt til arealsaker etter plan- og bygningslova der Fjellstyret er part, kva 
enten det er gjeve uttale eller ikkje. 
 
Kommunedirektøren vil etter dette halde på sitt råd om at representantane som og 

mailto:firmapost@wla.no
http://www.wla.no/
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sit i Fjellstyret var inhabile». 
Vi skal i det følgende kommentere kommunedirektørens redegjørelse. 
 
 

2. Rettskilder  
 
Sentrale rettskilder på dette området er de opprinnelige forarbeidene til 
forvaltningsloven (fvl) § 6, særlig Ot.prp. nr. 27 (1968-1969), samt forarbeidene til 
endringene av bestemmelsen i 2009, særlig Ot.prp. nr. 50 (2008-2009). I tillegg 
kommer bl.a. rettsavgjørelser, uttalelser fra Sivilombudsmannen og juridisk teori.   
 
Det kan imidlertid ikke ses at noen av disse rettskildene avgjør de sentrale 
problemstillinger i denne saken, dvs. særlig spørsmålet om fjellstyret må anses 
som et «selskap» i § 6 sin forstand.  
 
Det er på det rene at fjellstyret ikke kan anses som et selskap i selskapsrettslig 
forstand. Det er imidlertid samtidig klart at selskapsbegrepet er gitt et mer 
omfattende innhold i fvl. § 6 enn i selskapsretten. I Jan Fr. Bernts kommentarer til 
bestemmelsen i «Rettsdata» heter det om dette bl.a.: 
 
«Selskap» må her forstås slik at det ikke bare omfatter privatrettslig organiserte 
selskaper, normalt aksjeselskaper, men også offentligrettslige selskapsformer som 
er skilt ut som egne rettssubjekter ved annen lov, som helseforetak (etter lov 15. 
juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven eller hlsfl.), Norges Bank 
(etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbank-
loven)) og statsforetak (etter lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (statsfore-
taksloven eller statsfol.)» (Understreket av oss).  
 
Som fremholdt i vår forrige uttalelse vil dette bl.a. måtte omfatte statsforetaket 
Statskog SF. Statskog innehar og forvalter eiendomsretten til grunnen i 
statsallmenninger på vegne av staten. Se fjelloven § 12 og kgl. res. av 21.11.1975 
nr. 4 og forskrift 1.7.1995 (nr. 679). Også et «kommunalt elektrisitetsverk» vil være 
omfattet av selskapsbegrepet. Se ovenente Ot. prp. nr. 50 side 34.  
   
Som det fremgår av sitatet ovenfor er det altså et krav at det må være tale om en 
sammenslutning som må kunne anses som en «selskapsform», eller kunne anses 
som en sammenslutning av «selskapslignende karakter» som vist til i ovennevnte 
uttalelse fra lovavdelingen. 
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I Ot.prp. nr. 50 er det på side 33 pekt på at det «I praksis ... i noen tilfelle (kan) 
være vanskelig å bedømme om det man har med å gjøre, er et «selskap» eller en 
«offentlig institusjon». Loven forutsetter således at det må sondres mellom de to. 
Uttrykket «selskap» i fvl. § 6 inkluderer altså ikke en «offentlig institusjon».       
 
 

3. Fjellstyret 
 
Fjelloven kap. III har overskriften «Fjellstyre», og § 3 under dette kapitlet har 
nærmere bestemmelser om fjellstyrets oppgaver og ansvar. Bestemmelsen har slik 
ordlyd:   
 
«I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre. 
  
Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i 
statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal 
arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar 
næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene. 
 
Fjellstyret skal ha fem medlemer med personlege varamedlemer. Dei vert valde av 
kommunestyret, eitt medlem som leiar og eitt som nestleiar. 
 
Fleirtalet av medlemene med varamedlemer skal veljast blant personar som siste 
året har vore og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg – og som 
Kongen fastset grensene for – eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid 
har utøvd allmenningsbruk i allmenningen. 
 
Funksjonstida er fire år og følgjer kommunevalperioden. 
 
Kommunestyret skal syte for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene vert representerte 
i fjellstyret og at minst to medlemer med varamedlemer vert valde blant dei som 
har rett til allmenningsbruk i allmenningen som jordbrukarar. Kongen kan, for 
område som er eller vert lagt under lova, fastsetje at reindriftsnæringa skal vere 
representert i fjellstyret og at den eine eller begge av dei to som skal ha 
allmenningsrett som jordbrukarar i staden skal vere reineigarar. Elles gjeld reglane 
i kommunelova om kven som kan veljast som medlem av kommunale nemnder 
tilsvarande ved val av fjellstyre». (Understreket av oss). 
 
Hovedoppgaven til fjellstyret er altså å forvalte bruksrettighetene i stats-
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allmenning. Disse omfatter i hovedsak jordbrukstilknyttede bruksrettigheter som 
retten til beite og seter (§ 15 flg. og 18 flg.) og retten til utvising av tilleggsjord  
(§ 21). I tillegg kommer de bruksrettigheter som alle som er bosatt i Norge har til 
jakt og fiske (kap. XI og XII).  
 
De inntekter fjellstyret har av særlig salg av jakt- og fiskekort og andel av inntekter 
fra tomtefeste for hytter og hotell (§ 12), skal i hovedsak føres tilbake til 
statsallmenningen, men kan også benyttes til å «styrkje næringsgrunnlaget i 
bygdene» samt også deles ut til «allmennyttige føremål i bygdene» (§ 11). 
Fjellstyret har således ikke et økonomisk formål, eller et krav eller mål om å gå 
med overskudd. Verken private eller offentlige interesser skal ha noen form for 
utbytte eller avkastning av fjellstyrets virksomhet.    
 
Fjellstyrets organisasjonsform og dets virksomhet har ut fra dette ikke preg av å 
være en «selskapsform», eller av å være av «selskapslignende karakter». Fjellstyret 
er i den rolle denne saken gjelder, å anse som et frittstående og selvstendig 
forvaltningsorgan, jfr. fvl. § 1. Dette er også i samsvar med at fjellstyret er pålagt å 
følge hele fvl. i sin saksbehandling (fjelloven § 10 første ledd) – ikke bare de 
kapitler i loven som ikke gjelder enkeltvedtak – , med at fjellstyret fatter sine 
avgjørelser ved enkeltvedtak og med at fjellstyrets vedtak kan påklages til 
departementet (§ 10 annet ledd). Dette gjelder både for vedtak som retter seg 
mot tredjemann, og også for de vedtak som retter seg mot de bruksberettigede 
selv.   
 
«Departementet» etter § 10 andre ledd er for øvrig LMD, men KLD når klagen 
gjelder fjellstyrevedtak med hjemmel i kap. XI eller XII. LMD har ved forskrift 1. juli 
1995 nr. 679 delegert sin avgjørelsesmyndighet til Statens landbruksforvaltning, nå 
Landbruksdirektoratet. KLD har ved forskrift 8. januar 1976 nr. 4297 delegert sin 
myndighet til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, nå Miljødirektoratet. Andre 
vedtak kan særlig bringes inn for skjønnsretten, jfr. fjell. § 10.  
 
Av Finnmarksloven § 6 fremgår at FeFo er å anse som «eier» av Finnmarks-
eiendommen. I følge FeFos hjemmeside utgjør Finnmarkseiendommen 95 % av all 
grunn i tidligere Finnmark fylke. Det fremgår at FeFo «skal forvalte grunn og 
naturressurser mv. som den eier…». Organiseringsformen er som for et ordinært 
selskap. Se for eksempel loven § 9 om styrets oppgaver.   
 
FeFo er i det vesentlige på samme måte som Statskog en eiendomsbesitter og  
-forvalter. Dette i klar motsetning til fjellstyret som ikke har noen eierrettigheter, 
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verken til grunn eller annet i statsallmenning.  
 
FeFo er ikke et forvaltningsorgan og fatter ikke sine avgjørelser ved enkeltvedtak 
etter fvl. FeFo er således ikke omfattet av kapitlene i fvl. om enkeltvedtak. Videre 
utdeler FeFo sitt overskudd til Troms og Finnmark fylkeskommune og til 
Sametinget, i tillegg til at det kan utdeles til allmennyttige formål. Se Finnmarks- 
lovens § 15.   
 
FeFo har ut fra dette lite til felles med fjellstyret, men vesentlig mer til felles med 
Statskog og den rolle statsforetaket spiller i statsallmenning. Det kan derfor ikke 
ses at ovennevnte uttalelse fra lovavdelingen om FeFo har særlig overføringsverdi 
til denne saken.  
 

4. Partsstatus for fjellstyret i overordnende saker 
 
I kommunedirektørens redegjørelse heter det bl.a. om fjellstyrets partsstatus: 
 
«Fjellstyret utøver i Vestre Slidre kommune mynde over statsallmenning etter 
fjellova. Dette myndet blir utøvd saman med Statsskog og fordelinga av oppgåver 
er i hovudsak regulert i fjellova. Eigedomen dei saman rår over, representerer over 
50 % av all utmark i Vestre Slidre kommune. Fjellstyret har m.a. inntekter frå 
tomter som Statsskog etter gjeldande arealplaner kan feste bort…..  
……………. 
I høve til arealdelen, må Statsskog og Fjellstyret sjåast på som kommunen sin 
største grunneigar, sjølv om dei har ulike roller og oppgåver etter fjellova. Det er 
utan vidare klart at dei er part i høve til arbeide med kommuneplanen sin arealdel, 
jf. fvl. § 2e». 
 
Fjellstyret deler ikke denne oppfatningen. Kommunestyrets vedtak i denne type 
overordnede saker, «retter seg» ikke «mot» eller «direkte gjelder» fjellstyret, jfr. 
fvl. § 2 første ledd e). Slike vedtak har ikke fjellstyret som særskilt adressat. 
Vedtaket gjelder alle i en kommune.  
 
Selv om en kommuneplan kan ha stor betydning for et selskap eller annen juridisk 
person, blir vedkommende juridisk person likevel ikke «part» kun av dette. Fvl.s 
vilkår i § 2 første ledd e) vil ikke være oppfylt.  
 
I tillegg kommer at i saker om kommuneplaner uttaler fjellstyret seg som et organ 
med stor og viktig kompetanse på problemstillinger i statsallmenning. Dette er 
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kompetanse som det er viktig at kommunens planmyndigheter får del i.  
 
Kommunedirektørens syn vil stenge for folkevalgt deltakelse ved behandlingen av 
slike saker, jf. kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b) annet punktum. Dette strider 
mot grunnleggende demokratiske prinsipper. Det vil i verste fall kunne føre til at 
slike uttalelser ikke blir gitt, eller blir gitt et svært generelt innhold, av frykt for at 
fjellstyrets medlemmer skal bli erklært inhabile til å delta i behandlingen av 
kommuneplanen.  
  
Om disse forholdene heter det i forarbeidene til endringene av fvl. § 2 e) i 2009.  
Se Ot.prp. nr. 50 (2008-2009) side 28:   
 
Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet vil inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 
første ledd bokstav e bare inntreffe i saker hvor selskapet er part. Departementet 
legger til grunn at det skal en del til for at et selskap anses som part i en sak. Et 
selskap vil ikke være part hvis tilknytningen til saken er underordnet, indirekte eller 
tilfeldig. Heller ikke generelle muligheter for interessekonflikt medfører inhabilitet. 
Det må foreligge en reell tilknytning for å bli regnet som part i en sak. Hvorvidt 
selskapets tilknytning til en sak er så reell og sterk at selskapet må anses som part i 
saken, vil bero på en skjønnsmessig vurdering, slik forvaltningslovens definisjon gir 
rom for. 
 
Departementet finner likevel grunn til å kunne identifisere noen typetilfeller hvor 
det framstår som klart at selskapets tilknytning til saken er så sterk at den vil 
utløse partsstatus. Departementet legger til grunn at et selskap typisk vil være part 
for eksempel i en sak om å inngå kontrakt mellom kommunen og selskapet, eller 
hvor kommunal myndighetsutøvelse rettes direkte mot selskapet. Departementet 
legger videre til grunn at et selskap typisk vil være part når kommunestyret 
behandler saker som gjelder endringer i selskapets vedtekter eller i selskapsavtale. 
På samme måte vil selskapet som utgangspunkt være part når kommunestyret 
gjennomgår og behandler sakskartet for møter i det operative eierorganet, og på 
denne bakgrunn treffer avgjørelser som instruerer kommunens representant i 
eierorganet. 
 
Også når det er aktuelt å gjennomføre kontrollhandlinger rettet mot selskapet, slik 
som selskapskontroll i henhold til kommuneloven § 80, legger departementet til 
grunn at selskapet som hovedregel vil bli regnet som part.  Dersom det gjennom 
slike kontrollhandlinger kreves innsyn i selskapet, kan det heller ikke være tvil om 
at selskapet er part. Som utgangspunkt vil også berørte selskaper være part når 
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kommunen behandler selve planen for gjennomføring av selskapskontroll, jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 13 andre ledd. 
 
På den andre siden vil det i enkelte tilfeller være relativt klart at selskapet ikke vil 
være part. Dette vil etter departementets oppfatning ofte være tilfelle når for 
eksempel kommunestyret behandler forslag og rapporter fra regionråd organisert 
som sammenslutninger etter kommuneloven § 27, uansett om disse er 
selvstendige rettssubjekter eller ikke. Rådenes sentrale virkeområder er ofte 
strategisk planlegging og samordning av tjenester. Departementet legger til grunn 
at tilknytningen til enkelte selskaper/regionråd som regel ikke vil være sterk nok til 
å utløse partsstatus når slike saker behandles i andre folkevalgte organer». 
 
Ingen av ovennevnte eksempler på klar partsstatus er aktuelle for fjellstyret. Det 
vises dessuten til hva som er vist til ovenfor om fjellstyrets funksjon i saker om 
kommuneplaner. Fjellstyret uttaler seg altså som et organ med stor og viktig 
kompetanse om problemstillinger i statsallmenning. Dette skal ikke utelukke 
fjellstyremedlemmer fra videre demokratisk deltakelse i behandling av 
kommuneplaner. Tvert imot, fjellstyremedlemmenes kompetanse på dette 
området er svært viktig å ha med seg i behandlingen av kommuneplanen 
innvirkning på statsallmenningen.     
 
De ovennevnte eksempler på «klar partsstatus» er altså ikke relevante for 
fjellstyret. Derimot er uttalelsene i samme Ot.prp. om overordnede uttalelser mm. 
direkte anvendelige i denne saken. Det heter således videre samme sted i Ot. prp. 
50:    
 
«Overordnete saker som årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan 
har en svært sentral betydning i lokalpolitikken. Det er derfor lagt til rette for 
særlig bred folkevalgt deltakelse ved behandlingen av slike saker, jf. 
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b) annet punktum. Regelen innebærer 
at ansatte som i denne egenskapen har medvirket ved «behandlingen av 
årsbudsjettet, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan» ikke blir inhabile når 
saken skal behandles i folkevalgt organ der de er medlem. Bestemmelsen bygger 
på at hensynet til et levende lokaldemokrati med bred folkevalgt deltakelse tilsier 
at så få som mulig av de folkevalgte skal måtte fratre som inhabile ved 
behandlingen av slike saker. Etter departementets syn kan det likevel ikke sluttes 
fra denne regelen, som regulerer kommunalt ansattes medvirkning i forbindelse 
med forberedelsen av saker, at folkevalgte aldri kan komme til å være inhabile når 
behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan skal finne 
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sted. Departementet legger til grunn at når det skal vurderes om en folkevalgt, 
som også er leder eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i et selskap, er 
habil i slike saker, må habilitetsvurderingen avgjøres etter forvaltningsloven. 
Utgangspunktet er da at det, på tilsvarende måte som for eksemplene over, må 
vurderes om selskapet er part i saken 
 
Departementet legger til grunn at det enkelte selskapet ikke uten videre blir regnet 
som part etter § 6 første ledd bokstav e i overordnete saker som årsbudsjett, 
økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan. Det har særlig sammenheng med at 
slike overordnete saker som et utgangspunkt ikke har det enkelte selskapet som 
adressat. Fordi det i overordnete saker som årsbudsjett, økonomiplan, 
kommuneplan og fylkesplan skal mye til å bli regnet som part, legger 
departementet til grunn at det sjelden vil bli aktuelt med inhabilitet i forhold til 
slike saker etter forvaltningsloven § 6 første ledd. 
 
Departementet mener på denne bakgrunn at forslaget om å oppheve unntaket i 
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e, ikke innebærer noen vesentlig 
begrensning i muligheten til bred folkevalgt deltakelse i behandlingen av 
årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan og fylkesplan. Departementet 
framholder at inhabilitet i behandlingen av årsbudsjett, økonomiplan, 
kommuneplan og fylkesplan likevel vil kunne inntre etter den generelle 
inhabilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 annet ledd på samme måte som 
tidligere. Det kreves likevel en klar, konkret tilknytning for at inhabilitet vil inntreffe 
etter denne bestemmelsen, ved at det må påvises at det foreligger særegne 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet». 
(Understreket av oss). 
 

Dette synspunktet er også lagt til grunn i forvaltningspraksis. I uttalelse 10. februar 
2011 fra Lovavdelingen i Justisdepartementet om Innovasjon Norges partsstilling 

heter det således bl.a.:  
 
«Når det gjelder saker om enkeltstående bevilgninger til Innovasjon Norge, er det 
liten tvil om at selskapet vil være «part» i forvaltningslovens forstand, og at 
medlemmer av hovedstyret i Innovasjon Norge således vil være inhabile etter § 6 
første ledd nr. 2 bok- stav e til å delta i forberedelsen og avgjørelsen av dem. 
Innovasjon Norge vil derimot neppe kunne anses som «part» i fylkeskommunens 
generelle budsjettsaker, ettersom fylkeskommunens budsjett neppe kan sies å 
direkte gjelde Innovasjon Norge. Vi antar at dette gjelder selv om det er tale om å 
øremerke midler til selskapet i budsjettet». (Understreket av oss). 
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Se her også Kommunaldepartementets «Veileder» for kommuner om habilitet pkt. 
4.3 og 5.3.4 side 26. 
 
Med det ovennevnte som bakgrunn er det fjellstyrets oppfatning at det i denne 
saken ikke inntrer automatisk inhabilitet etter fvl. første ledd e) for 
fjellstyremedlemmer. Fjellstyret kan ikke kan anses som part i saken.  
 

5. Konklusjon 
 
På grunnlag av gjennomgåelsen ovenfor er det fortsatt vår oppfatning at 
fjellstyrets medlemmer ikke er inhabile til å delta i behandlingen av 
kommuneplanen. Dette både fordi fjellstyret ikke kan anses som «part» i saken, jfr. 
fvl. § 2 e), og fordi fjellstyret heller ikke omfattes av begrepet «selskap» i fvl. § 6 
første ledd.  
 
Selv om fjellstyret måtte anses som part i saken, ville det altså ikke inntre 
automatisk inhabilitet etter fvl. § 6 første ledd for fjellstyremedlemmer i denne 
saken.  
 
Fjellstyremedlemmer vil derfor ikke kunne erklæres inhabile på generelt grunnlag 
for alle saker som har berøringspunkter mot statsallmenning.  
 
Som redegjort for i vår forrige uttalelse vil imidlertid inhabilitet etter 
bestemmelsens annet ledd kunne oppstå. Dette må imidlertid avgjøres konkret og 
på grunnlag av en skjønnsmessig helhetsvurdering i den enkelte sak.  
 
Kommunedirektørens uttalelse øverst på side 4 i saksfremstillingen om at 
konsekvensen av at fvl. § 6 første ledd ikke kommer til anvendelse er at «… 
fjellstyret fritt (kan) fremje synspunkt som part i saker, og styremedlemmer like 
fritt kunne møte i politiske organ og delta i handsaminga av same saka», kan det 
således ikke ses å være rettslig grunnlag for.             
 
Dersom det er spørsmål til uttalelsen, ber jeg om å bli kontaktet. 

 

WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS 
 

Tor Gresseth 
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NOTAT 
Fra: Tor Gresseth 

Sak nr: 20210261 

E-post: tor.gresseth@wla.no 

Dato: 15. april 2021 

  

Til: NFS 

Att: Jan Borgens  

E-post: jan.borgnes@fjellstyrene.no 

 
 
INHABILITET FOR FJELLSTYREMEDLEM I KOMMUNESTYRET ELLER KOMMUNALE 
NEMNDER OG UTVALG – GENERELL UTTALELSE TIL NFS 
 

1. SAKENS BAKGRUNN  
 
NFS mottar relativt ofte ulike spørsmål om inhabilitet for fjellstyremedlemmer 
som også er medlemmer i kommunestyret, formannskap eller kommunale utvalg. I 
en av de siste henvendelsene heter det om problemstillingen bl.a:   
 
«Det er ikkje uvanleg at fjellstyremedlem også er medlem av kommunestyret/ 
formannskap. Det oppstår spørsmål om fjellstyremedlem er inhabil i kommunal 
behandling når det gjeld saker som vedkjem statsallmenningen. Med erfaring frå 
kommunal praksis i vår kommune blir ein automatisk rekna som part og blir 
inhabil når fjellstyret har kome med merknader til ei sak om statsallmenningen. 
 
Fjellstyret ber NFS om ei klargjering av reglane kring inhabilitet for fjellstyret sine 
medlem når dei behandlar saker som vedkjem statsallmenningen som medlem i 
kommunestyre, formannskap eller andre kommunale nemnder. Det er lagt ved tre 
aktuelle saker der medlem i fjellstyret er kjent inhabile i kommunal behandling. 
Oppklaring av reglane for inhabilitet vil òg ha parallell til fjellstyret sin eigen 
saksbehandling. Det er tema som det er viktig at fjellstyra er oppdatert på 
(kommunane òg).  
 

mailto:firmapost@wla.no
http://www.wla.no/
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§6e: En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en 
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak når han leder eller har 
ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap 
som er part i saken. Når blir fjellstyret part? For at et selskap skal få partsstatus 
må forvaltningens avgjørelse være «rettet mot eller ellers direkte gjelde» 
selskapet som sådant, jf. definisjonen av part i forvaltningsloven § 2 første ledd 
bokstav e. Vil dette gjelde for alt i allmenning, avgrensa til der fjellstyret har 
økonomiske interesser eller gjeld det andre avgrensingar? Fjellstyret forvaltar 
bruksrett i statsallmenning. Vil det gjelde for eksempel kommunal behandling der 
fjellstyret forvaltar rettar ut frå fjellova? For stølsbruk t.d. er det stølsbrukaren 
som har dei personlege interessene.  
 
I rettleiar går det fram at det er forskjell på detaljsaker og overordna saker. Frå 
rettleiar: 4.3.2 Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, 
regional planstrategi og regionalplan gjelder ikke regelen om automatisk 
inhabilitet. Dette er saker av overordnet og generell karakter der den enkelte 
ansattes bidrag normalt vil være lite sett i lys av sakens totale omfang. Kan 
fjellstyremedlem likevel bli inhabil i behandling av overordna saker, slik som 
kommuneplan? Utgangspunktet for behov for avklaring om inhabilitet er pga. 
vedtak om inhabilitet ved behandling av kommuneplan». 
 
Det fremgår at den den konkrete bakgrunnen for henvendelsen fra fjellstyret er 
«... vedtak om inhabilitet ved behandling av kommuneplan», samt også inhabilitet 
ved behandling av saker om dispensjon til snøscooter-kjøring.   
 

2. DET RETTSLIGE UTGANGSPUNKT, FVL. § 6 FØRSTE LEDD  
 
Fjelloven § 10 bestemmer at fvl. gjelder for fjellstyret. Dette innebærer at også 
bestemmelsene om inhabilitet i fvl. kommer til anvendelse ved behandling av 
fjellstyrets egne saker. For kommunale organer kommer fvl. direkte til anvendelse.   
 
En forutsetning for inhabilitet etter fvl. § 6 første ledd er at vedkommende 
representant for fjellstyret står i en slik nærhet som der angitt til noen som må 
anses som part i saken. For et fjellstyremedlem kunne det tenkes at fvl. § 6 e) nr. 1 
og 2 kunne tenkes å omfatte et fjellstyre. Da ville i så fall et fjellstyremedlem, og 
også en ansatt i fjellstyret, måtte anses inhabil dersom fjellstyret var part i saken. 
Vedkommende ville da være omfattet av formuleringen «…leder eller har ledende 
stilling i, eller medlem av styret ..» i fjellstyret. 
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Et fjellstyre omfattes imidlertid ikke av oppregningen i fvl. § 6 e) nr. 1 eller nr. 2. Et 
fjellstyre er etter fvl. § 6 første ledd e) nr. 1 verken «et samvirkeforetak eller en 
forening, sparebank eller stiftelse». Et fjellstyre er heller ikke et selskap i den 
forstand ordet er brukt i fvl. § 6 første ledd e) nr. 2. Uttrykket omfatter 
privatrettslige organiserte selskaper, regulert av selskapslovgivningen, normalt 
aksjeselskaper, men også offentligrettslige selskapsformer som er skilt ut som 
egne rettssubjekter ved annen lovgivning, for eksempel helseforetak og 
statsforetak (herunder Statskog SF).  
 
Medlemmer av et fjellstyre blir derfor ikke inhabile etter fvl. § 6 første ledd til å 
delta i behandlingen i kommunale organer av saker som gjelder fjellstyret. Det 
gjelder slev om fjellstyret er part i en sak.  
 
Spørsmålet om inhabilitet for fjellstyremedlemmer og ansatte i fjellstyret må ut fra 
dette avgjøres etter § 6 annet ledd.    
 

3. ANDRE SÆREGNE FORHOLD, FVL. § 6 ANNET LEDD 
 
3.1. Fjellstyret er part i saken 

 
I kommentarutgave til forvaltningsloven (Woxholt) er det om nedslagsfeltet 
for fvl. § 6 annet ledd bl.a. fremholdt: 
 
«Det annet ledd først og fremst er ment å ramme, er interessetilknytninger av 
forskjellige slag mellom tjenestemann og en part. Det er f.eks. grunn til å 
frykte at parten kan bli begunstiget uten saklig grunn eller ufordelaktig 
behandlet. Inhabilitetsregelen i annet ledd har dermed en preventiv funksjon 
som kan forhindre at tjenestemannen legger vekt på forskjellige slags 
utenforliggende hensyn under saksbehandlingen».  
 
Fjellstyret vil være formell part i en sak dersom en avgjørelse «retter seg mot 
(fjellstyret) eller … saken direkte gjelder (fjellstyret)», jfr. fvl. § 2 e). Dersom et 
fjellstyre må anses som part i en sak som avgjøres av et kommunalt organ der 
et fjellstyremedlem også sitter, vil inhabilitet kunne oppstå ut fra noen av de 
samme hensyn som for fremtredende representanter for bl.a. selskaper og 
foreninger.  
 
Det er imidlertid en vesentlig forskjell. Et fjellstyremedlem vil ikke ha noen 
økonomiske eller andre egne interesser i utfallet av saken. Det skal derfor mer 
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til for at et fjellstyremedlem blir inhabilt i en slik situasjon. Dette følger jo 
allerede av at representanter for den type juridiske personer fjellstyret er, 
altså ikke automatisk blir inhabile etter første ledd slik representanter for bl.a. 
selskaper blir.    
 
Et fjellstyre vil for eksempel være å anse som part etter fvl. § 2 e) i en sak som 
gjelder søknad fra fjellstyret om byggetillatelse/dispensasjon for oppføring av 
ny fjellstyrehytte. I en slik situasjon vil et fjellstyremedlem i vedkommende 
kommunale utvalg som skal avgjøre søknaden, kunne bli ansett å være 
inhabilt. Her vil det kunne bli lagt til grunn å foreligge «særegne forhold» som 
er «egent til å svekke tilliten til hans upartiskhet».  
 
Det er likevel ikke noen automatikk i dette. Dette fordi fjellstyret altså ikke er 
oppregnet i § 6 e). Det må derfor komme noe i tillegg. Men det skal da ikke 
mye til før grensen må anses overskredet. I enkelttilfelle vil det for eksempel 
kunne være tilstrekkelig at det er reist habilitetsinnsigelse mot vedkommende. 
Se fvl. § 6 annet ledd siste punktum. Tilsvarende vil det samme gjelde dersom 
det kommer noe som helst i tillegg til den rene tilknytning til fjellstyret. Særlig 
engasjement i saken, spesiell interesse i utfallet, antipatier eller sympatier i 
noen retning mm, vil kunne være avgjørende.      
 
Selv om det ikke foreligger formell inhabilitet, vil det noen ganger kunne være 
hensiktsmessig og mest i overensstemmelse med hensynene bak regelverket 
om inhabilitet – herunder hensynet til tillit til forvaltningen og til 
vedkommendes upartiskhet – at fjellstyremedlemmet frater den aktuelle 
kommunale nemnd når en sak fjellstyret er formell part i, skal behandles. 
Dette vil det imidlertid måtte tas konkret og skjønnsmessig standpunkt til i det 
enkelte tilfelle. Noen automatikk er det altså ikke.         
 

3.2. Fjellstyret er ikke part i saken 
 
Fjellstyret er altså part i saken kun når det kommunale utvalgs avgjørelse 
«retter seg mot (fjellstyret) eller … saken direkte gjelder (fjellstyret)». Når 
fjellstyret ikke er part, har for eksempel fjellstyret heller ikke partsrettigheter 
etter fvl. Det ville fjellstyret hatt dersom det var tale om et partsforhold.  
 
For å bli part må fjellstyrets egne interesser som sådan være det saken direkte 
gjelder. Dette vil ikke være tilfelle når fjellstyret avgir uttalelser eller lignende i 
saker hvor andre er formelle parter, eller hvor ingen er formelle parter fordi 
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det ikke er tale om fordeling av goder eller om å gi pålegg til noen, slik at 
definisjonen i fvl. § 2 e) ikke omfatter situasjonen.    
 
Fjellstyret inntar flere ulike roller i sin virksomhet og vil derfor ofte være 
involvert i kommunale saker uten å være part. Bl.a. avgir fjellstyret i ulike 
sammenhenger mer overordnede og generelle uttalelser til kommunen. Dette 
gjelder bl.a. i forbindelse med behandling av nye kommuneplaner og ved 
søknader om tillatelse til snøscooter-kjøring. I slike tilfeller vil utgangspunktet 
måtte være at inhabilitet ikke oppstår.  
 
For det første er fjellstyret et interesseoppnevnt organ. Medlemmene i 
fjellstyret skal ivareta de hensyn som er oppregnet i fjelloven § 3. Dette vil i sin 
alminnelighet være saklige hensyn å vektlegge også i et kommunalt organ. 
Dette må for eksempel gjelde i forbindelse med uttalelser til ny kommune-
plan.  
 
For det annet vil det i alminnelighet ikke foreligge særegne forhold i slike 
saker, og sjelden slike forhold at de er egnet til å svekke tilliten til 
vedkommendes upartiskhet. Generelt skal det en del til for at inhabilitet etter 
fvl. § 6 annet ledd skal inntre. Man blir ikke inhabil uten videre av å 
opprettholde sitt syn i flere organer. Det er ikke uvanlig at offentlige ansatte 
innehar flere roller/funksjoner i forvaltningen. Dette er i alminnelighet 
uproblematisk. Det er de utenforliggende hensyn annet ledd oppstiller en 
terskel mot.  
 
Dette følger også av hva jeg har sitert ovenfor. Annet ledd er først og fremst 
ment å ramme interessetilknytninger av forskjellige slag mellom tjenestemann 
og en part. Det skal forhindres at parter blir begunstiget uten saklig grunn eller 
ufordelaktig behandlet. Inhabilitetsregelen i annet ledd har en preventiv 
funksjon. Den skal forhindre at tjenestemannen legger vekt på forskjellige 
slags utenforliggende hensyn under saksbehandlingen. (Understreket av meg). 
 
Av dette følger at en ansatt som får befatning med samme sak i ulike 
funksjoner eller stillinger, ikke av den grunn nødvendigvis blir å anse som 
inhabil. Så lenge det ikke er grunn til å tro at vedkommende usaklig vil 
begunstige eller behandle noen ufordelaktig, eller generelt ta utenforliggende 
hensyn, vil vedkommende i utgangspunktet ikke bli inhabil etter annet ledd. Et 
eksempel som brukes i juridisk teori er en person som behandler en 
reguleringssak både som bygningsrådsmedlem og som kommunestyre-
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medlem. Et medlem av det tidligere jordstyret ble i en konkret sak for 
lagmannsretten ikke ansett inhabil til å delta ved behandlingen av et forslag 
om bruk av statens forkjøpsrett i en sak, selv om vedkommende tidligere i en 
annen sak hadde vært med å anbefale samme jordstykke som tilleggsjord.  
 
Det å inneha slike dobbeltroller kalles gjerne kompetansekombinasjon. Det 
fører vanligvis ikke til inhabilitet. Forholdet er direkte omhandlet i 
forarbeidene til forvaltningsloven. Se Ot.prp. 3 (1976-77) side 66. I Innst. O II 
(1966-67) side 6 fremgår det at inhabilitet anses som noe annet enn 
kompetansekombinasjon. Det fremgår at det siste sikter til at en og samme 
tjenestemann opptrer i forskjellige funksjoner til behandling av samme 
saksforhold. Komiteen var enig med Justisdepartementet i at dette spørsmål 
ikke egnet seg til løsning i den alminnelige forvaltningslov. Jeg kan ikke se at 
problemstillingen er søkt generelt løst senere heller, verken gjennom lov eller 
forskrift.      
 
Etter norsk forvaltningsrett medfører det ikke en gang uten videre inhabilitet 
at en som har deltatt i første instans behandling av en sak også deltar i 
klageinstansen. Det har for eksempel i alle fall tidligere ikke vært uvanlig at 
leder av et organ som fatter vedtak i førsteinstans også deltar i klageorganets 
behandling. Dette har i enkelte tilfeller til og med vært lovbestemt.  
 
Dette står i klar kontrast til hva som er regelen for dommere. Det følger av 
domstolloven § 106 pkt. 8 at en dommer er inhabil dersom han «tidligere har 
hatt med saken å gjøre» i lavere rett.  
 
I samsvar med prinsippet i domstolsloven, er det nok grunnlag for å legge til 
grunn at i de de tilfelle hvor det aktuelle forvaltningsorgan har kontotroll- 
og/eller tilsynsfunksjoner, noe likt en domstol, skal det mindre til for at 
inhabilitet oppstår. 
 

3.3.  Kommuneloven § 11-10. Inhabilitet for folkevalgte 
 
Kommuneloven § 11-10 har slik ordlyd:  
 
«Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved 
behandlingen av saker i folkevalgte organer, med de særreglene som følger av 
denne paragrafen. 
En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som 
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ansatt i kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den 
samme saken i et folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller 
fylkeskommunen. Første punktum gjelder ikke når årsbudsjett, økonomiplan, 
kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt 
organ. 
Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en 
folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å 
delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken 
for klageinstansen. 
En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, 
eller når det skal fastsettes godtgjøring o.l. for slike verv». (Understreket av 
meg). 
 
Hovedregelen er altså at bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven 
kapittel II også gjelder for kommunal forvaltning, herunder ved behandling av 
saker i folkevalgte organer. Bestemmelsen har imidlertid noen særregler. Disse 
ville i utgangspunktet også omfatte representanter for fjellstyret, når disse 
sitter i kommunale nemnder og utvalg.  
 
Det fremgår imidlertid av bestemmelsens annet ledd at særreglene – dvs. 
unntaket fra hovedregelen – kun gjelder for ansatte i kommunen eller 
fylkeskommunen. Fjellstyret er verken en del av kommunen eller av 
fylkeskommunen. Fjellstyret er et uavhengig og frittstående organ. De ansatte 
i fjellstyret – typisk daglig leder – er derfor ikke ansatt verken i kommunen 
eller i fylkeskommunen. Arbeidsgiver er fjellstyret, ikke kommunen. 
Bestemmelsen gjelder derfor ikke ansatte i fjellstyret.   
 
For medlemmer av fjellstyret kommer særreglene ikke til anvendelse også 
fordi fjellstyremedlemmer i det hele tatt ikke er ansatte. Fjellstyre-
medlemmene innehar et verv som de er oppnevnt av kommunestyret etter 
fjelloven § 3 annet ledd til å inneha.  
 
Når det spesielt gjelder overordnede avgjørelser, uttalelser mm. er det endelig 
gjort uttrykkelig unntak for når «årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, 
regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ». 
 
Bestemmelsens tredje ledd om klage får kun anvendelse dersom fjellstyret  
måtte ha truffet en formelt vedtak som er påklaget til kommunen. Meg 
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bekjent er aldri kommunen klageorgan for fjellstyret vedtak.    
 

4. Oppsummering    
 
Inhabilitet etter fvl. § 6 første ledd oppstår ikke for et fjellstyremedlem eller en 
ansatt i et fjellstyre, som også er medlem av et kommunalt utvalg. Fjellstyret er 
ikke omfattet av oppregningen i bestemmelsen. Et fjellstyre er verken et samvirke-
foretak, en forening, sparebank, stiftelse eller et selskap.     
 
Inhabilitet for en representant for et fjellstyre vil imidlertid kunne oppstå etter fvl. 
§ 6 annet ledd i saker hvor fjellstyret selv er part. Det vil ikke her være noen 
automatikk fordi fjellstyret altså ikke er omfattet av § 6 første ledd. Forholdet må 
vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Vurderingen må ta utgangspunkt i at annet 
ledd altså skal forhindre at tjenestemannen legger vekt på forskjellige slags 
utenforliggende hensyn under saksbehandlingen. Det vil ikke være noen 
sammenheng mellom tilknytningen til fjellstyret og det å ta utenforliggende 
hensyn. Vedkommende må antas å ville ta de samme hensyn som ved 
behandlingen i fjellstyret. Disse vil jo være saklige.  
 
Inhabilitet vil kunne inntre dersom det kommer noe i tillegg til at vedkommende 
er representant for fjellstyret. F.eks. at vedkommende har vist et påfallende sterkt 
engasjement, eller sympati eller antipati i en eller annen retning, særlig når dette 
er skjedd offentlig. Som ellers skal det legges vekt på om det er fremsatt habilitets-
innsigelser. 
 
Det oppstår i alminnelighet ikke inhabilitet ved kompetansekombinasjon, dvs. når 
en og samme tjenestemann opptrer i forskjellige funksjoner til behandling av 
samme saksforhold. Fvl. § 6 annet ledd omhandler altså i utgangspunktet ikke 
dette forhold. Dette oppfattes som nevnt som noe annet enn inhabilitet. Igjen vil 
det i tillegg være slik at vedkommende representant for fjellstyret må antas å ville 
ta de samme saklige hensyn som ved behandlingen i fjellstyret. Formålet med 
annet ledd om å motvirke risiko for usaklige hensyn, vil derfor i alminnelighet ikke 
slå til.  
 
Konkret er det ut fra dette min oppfatning at en fast praksis med at representanter 
for fjellstyret automatisk blir erklært inhabile i saker om kommuneplan når 
fjellstyret har gitt uttalelse til planen, mangler rettslig grunnlag. Tilsvarende er det 
min oppfatning at inhabilitet ikke oppstår når fjellstyret har gitt uttalelse ved 
søknad til snøscooter-kjøring.   
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Det kan tenkes tilfeller hvor inhabilitet etter en konkret vurdering likevel kan bli 
resultatet, men i alminnelighet kan jeg ikke se at en slik praksis er i samsvar med 
fvl. § 6.  
 
Kommuneloven § 11-10 kommer ikke til anvendelse. Dette fordi fjellstyret ikke er 
et kommunalt organ. Fjellstyrets ansatte er derfor ikke ansatt i kommunen. I tillegg 
kommer at medlemmene av fjellstyret i det hele tatt ikke har noe ansettelses-
forhold. De er valgt til et verv. De har under enhver omstendighet ikke noe 
ansettelsesforhold til kommunen.   
 

 
Med vennlig hilsen 

WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS 
 

Tor Gresseth 
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Enovas kommende støtteordning  
 
Enova er nå i gang med å etablere en støtteordning for utbygging av ladeinfrastruktur for elbil. 
Ordningen planlegges lansert rundt påsketider, med søknadsfrist i sommer. Den økonomiske 
rammen for ordningen er på 100 millioner kroner i 2022.  
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Et krav for å motta støtte fra Enova, er at det ikke er inngått forpliktende avtaler for etablering av 
infrastrukturen på den aktuelle lokasjonen. Med forpliktende avtaler menes avtaler som vil gi 
økonomiske konsekvenser å gå ut av.  
 
Eksisterende og planlagte ladestasjoner er lagt inn i et kart på nettadressen 
https://www.enova.no/elbillading. De hurtigladestasjonene hvor det er inngått forpliktende avtaler 
med leverandør/utbygger, må meldes inn til Enova så snart som mulig og senest innen 14. mars. Når 
kartet er fullstendig oppdatert, vil dette ligge til grunn for hvilke lokasjoner som kvalifiserer til å søke 
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For mer informasjon om støtteordningen, herunder søknadskriterier, viser vi til følgende nettside: 
https://www.enova.no/bedrift/landtransport/omradeutbygging-av-ladeinfrastruktur-for-elbil/ 
 

Forholdet mellom Enovas støtteordning og tidligere bevilgede midler fra 
Trøndelag fylkeskommunen for etablering av hurtigladere 
 
Trøndelag fylkeskommune bevilget i 2020 og 2021 midler og ga tilsagn til flere kommuner og private 
for etablering av hurtigladere i distriktet i Trøndelag. Det er to forhold det er greit å være 
oppmerksomme på: 

1. Dersom det ikke er inngått forpliktende avtaler med leverandør/utbyggere for disse 
planlagte etableringene, og de aktuelle lokasjonene kommer inn under Enovas kriterier for 
støtte, kan det søkes midler gjennom Enovas støtteordning.  

2. Dersom lokasjonen etter søknad får støtte fra Enova, må søker si fra seg tilsagn om annen 
offentlig støtte. Søker trenger imidlertid ikke å si fra seg tilsagn om annen offentlig støtte før 
søknaden sendes inn. Dette betyr at tilsagn om støtte fra fylkeskommunen kan benyttes 
dersom støtte ikke tildeles fra Envoa.  

 

Fylkeskommunes strategi for ladeinfrastruktur i Trøndelag 2022-2025 
 
Fylkeskommunen har nå vedtatt en strategi for ladeinfrastruktur som viser hvordan Trøndelag 
fylkeskommune skal stimulere til utbygging av ladestasjoner på områder og på strekninger med svakt 
tilbud og utvidelse av strategisk viktige ladeplasser. Denne strategien, som finnes HER på 
fylkeskommunens nettsider, beskriver et kunnskapsgrunnlag, fylkeskommunens målsettinger og 
strategiske valg for å bidra til en god og effektiv utbygging av ladeinfrastrukturen for elbiler i 
Trøndelag fram mot 2025. 
 
Håper dette er nyttig informasjon med tanke på en mulig søknad til Enova. 
Fylkeskommunen arbeider med oppfølging av føringene og prioriteringene i strategien, 
og vil komme tilbake til eventuelle søknadsordninger i fylkeskommunal regi.  
 
Lykke til med eventuell søkeprosess! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Vigdis Espnes Landheim Monica Ness 
Seksjonsleder Seniorrådgiver 
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Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap  
 

1. BEDRE LOKALE POLITITJENESTER 

Regjeringen vil sikre trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for 
innbyggerne i hele landet. Det norske samfunnet med høy tillit, levende lokalsamfunn 
og en sterk offentlig sektor danner et solid utgangspunkt for å gjøre beredskapen 
bedre. Målet for regjeringen er en justissektor som forebygger bedre, der ressursene 
er tilgjengelige og finner hverandre, og der politiet og nødetatene er til stede i hele 
Norge.  

I Hurdalsplattformen fremgår det at Regjeringen vil opprette polititjenestesteder i 
dialog med kommunene og politidistriktene på steder der det er et lokalt ønske om det, 
og geografiske faktorer eller kriminalitetsbildet tilsier at det bør opprettes. Det skal 
opprettes 20 nye tjenestesteder, og arbeidet skal starte i 2022. For at disse skal 
lokaliseres der behovet er størst, trenger vi innspill fra kommunene. 

Politiets innbyggerundersøkelse 2021 viser at innbyggerne i Norge har gjennomgående 
høy trygghetsfølelse og høy tillit til politiet. 93 prosent av Norges befolkning føler seg 
trygge der de bor og ferdes. 80 prosent har ganske eller svært stor tillit til politiet.   

Likevel opplever innbyggere bosatt i mindre befolkingstette områder at politiet er 
mindre tilgjengelige enn før nærpolitireformen, som ble iverksatt under regjeringen 
Solberg. Forskjellen etter kommunestørrelse har vært økende fra 2015 til 2021. 
Polititjenestene og beredskapen i hele landet skal styrkes, for å sikre god forebygging 
av kriminalitet, god lokalkunnskap og raskere respons ved alvorlige hendelser. 
Samtidig skal ikke den faglige kvalitetsutviklingen som politiet har vært gjennom de 
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siste årene, svekkes.   

Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvilke utfordringer de står 
overfor. Kommunene selv, sammen med lokalt politi, er best til å vurdere hva som 
trengs mest i deres kommune. Regjeringen vil bruke flere virkemidler i arbeidet med å 
utvikle det statlige tjenestetilbudet i lokalsamfunnene, men tiltakene som velges skal ha 
sitt grunnlag i dialog og lokale behov.  

Dette gjelder ikke minst for politiet. Politidistriktene har dialog med kommunene, blant 
annet gjennom politiråd og samarbeidsavtaler.  Alle kommuner er tildelt en 
politikontakt som skal fungere som et kontaktledd mellom politiet, befolkningen og 
andre aktører i lokalsamfunnet. Over halvparten av landets kommuner har organisert 
sitt forebyggende arbeid overfor barn og unge gjennom SLT-modellen (Samordning av 
lokale rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak). Næringslivskontakter, 
familievoldskoordinatorer og radikaliseringskontakter er også funksjoner som er 
etablert for å bidra til å styrke det lokale forebyggende arbeidet i kommunene. Dette er 
tiltak som det kan bygges videre på, gjerne i kombinasjon med andre virkemidler som 
flere politiressurser i nærmiljøet.  

Lokalsamfunn må ha evne og kapasitet til å forebygge og håndtere kriminalitet, ulykker 
og naturhendelser. For å lykkes med dette må politi, nødetater og kommune jobbe godt 
sammen. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skriver følgende i sin 
2021-rapport om evaluering av nærpolitireformen:  

Selv om kommune-politisamarbeidet blir stadig bedre, er det ulikt hvor langt arbeidet 
har kommet i de enkelte kommunene. Det er fortsatt behov for videreutvikling. 
Hvordan mål om et synlig og lokalt tilstedeværende politi best kan nås, må avklares 
med den enkelte kommune ut fra et omforent og realistisk virkelighetsbilde. Det er 
viktig å understreke at dette ikke bare er politiets ansvar. For at samarbeidet skal 
fungere etter hensikten må i tillegg den enkelte kommune sette av ressurser og følge 
opp kommunens ansvar og forpliktelser. 

 

2. EVALUERING I REGI AV DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG 
ØKONOMISTYRING (DFØ) 

DFØ har siden 2016 levert årlige rapporter i sin følgeevaluering av nærpolitireformen. 
Dette arbeidet fortsetter fram til direktoratet skal levere sin sluttrapport innen utgangen 
av 2022. Som en del av arbeidet med denne evalueringen har kommunene med jevne 
mellomrom blitt spurt om å vurdere effektene av nærpolitireformen gjennom intervjuer 
og spørreundersøkelser.  I månedsskiftet februar/mars 2022 sender DFØ ut et en ny 
spørreundersøkelse, der kommunene blir bedt om å gi sitt syn på en rekke spørsmål 
om det konkrete samarbeidet mellom kommune og politi og om politiets innsats i 
kommunen. Svarene på spørreundersøkelsen – og DFØs funn over tid – vil inngå som 
en del av kunnskapsgrunnlaget i det videre arbeidet med å styrke det lokale politiet.   
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3. RÅD FRA KOMMUNENE 

Jeg vil med dette invitere kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet 
leverer, og komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til 
lokalsamfunnet. Hvilke utfordringer har kommunen når det gjelder kriminalitet, 
beredskap og sivile tjenester, og hvordan kan politiet bidra til å håndtere utfordringene? 
I denne forbindelse er det utarbeidet et sett spørsmål som jeg ber dere besvare.  

Kommune og politi er to ulike organisasjoner som samarbeider om å møte en rekke 
felles utfordringer. Ulike kommuner i samme politidistrikt vil kunne prioritere og løse 
oppgaver på forskjellige måter – og organisere seg ulikt. Jeg oppfordrer derfor 
kommunen til å ha dialog med politiet i arbeidet med å svare på brevet. Politiet vil ta 
kontakt med ledelsen i kommunen for å tilby dialog. Dialogen kan også brukes til å 
oppdatere og forbedre lokale avtaler om kommune-politi-samarbeid.  

Etter å ha mottatt innspill fra kommunene skal tilbakemeldingene behandles i 
departementet. Politidirektoratet og politidistriktene bidrar i prosessen som skal føre til 
bedre polititjenester i hele landet. 

Jeg ønsker svar på følgende spørsmål fra kommunene: 

1. Hvilke utfordringer mener dere kommunen vil stå overfor innenfor områdene 
forebygging, beredskap og sivile tjenester de neste årene? 

2. Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur 
og tjenestetilbud? Hvis ikke, hva er årsakene? 

3. Både kommunen og politiet har ansvar for å sikre innbyggernes trygghet og 
gode tjenester. Hvordan kan polititjenestene og samarbeidet mellom 
kommunen, politiet og ev. andre lokale aktører som nabokommuner og fylket 
videreutvikles for å sikre dette? Hvilke ressurser ser kommunen for seg at de 
kan avsette til videreutvikling av samarbeidet om å sikre innbyggernes trygghet? 

4. Hva er ønsket utvikling når det gjelder tilgjengeligheten til politiets tjenester?  
- Via et tjenestested i politiet? 
- Via fysisk tilstedeværelse annet sted enn på et tjenestested? 
- Via fysisk oppmøte? 
- Via telefon? 
- Via internett? 

5. Ønsker kommunen et nytt tjenestested i politiet? Hvis ja, kan kommunen tilby 
lokaler, for eksempel samlokalisering med andre kommunale tjenester?  

 

4. FRIST FOR INNSPILL 

Kommunens frist for å komme med innspill til Justis- og beredskapsdepartementet er 
1.6.2022. Jeg ber om at svaret sendes inn digitalt ved bruk av skjemaet for høringssvar 
på regjeringen.no, jf. e-post 23.2.2022. 
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post@froland.kommune.no, postmottak@frosta.kommune.no, postmottak@froya.kommune.no, 
postmottak@fyresdal.kommune.no, postmottak@faerder.kommune.no, 
postmottak@gamvik.kommune.no, postmottak@gausdal.kommune.no, 
postmottak@gildeskal.kommune.no, post@giske.kommune.no, post@gjemnes.kommune.no, 
postmottak@gjerdrum.kommune.no, postmottak@gjerstad.kommune.no, 
postmottak@gjesdal.kommune.no, postmottak@gjovik.kommune.no, 
post@gloppen.kommune.no, postmottak@gol.kommune.no, postmottak@gran.kommune.no, 
post@grane.kommune.no, postmottak@gratangen.kommune.no, 
postmottak@grimstad.kommune.no, postmottak@grong.kommune.no, post@grue.kommune.no, 
postmottak@gulen.kommune.no, e-post@kautokeino.kommune.no, 
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postmottak@melhus.kommune.no, postmottak@meloy.kommune.no, 
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postmottak@porsanger.kommune.no, postmottak@porsgrunn.kommune.no, 
postmottak@rakkestad.kommune.no, postmottak@rana.kommune.no, 
post@randaberg.kommune.no, post@rauma.kommune.no, postmottak@rendalen.kommune.no, 



postmottak@rennebu.kommune.no, post@rindal.kommune.no, post@ringebu.kommune.no, 
postmottak@ringerike.kommune.no, postmottak@ringsaker.kommune.no, 
post@risor.kommune.no, postmottak@rollag.kommune.no, postmottak@ralingen.kommune.no, 
postmottak@rodoy.kommune.no, postmottak@roros.kommune.no, postkasse@rost.kommune.no, 
postmottak@royrvik.kommune.no, postmottak@rade.kommune.no, 
postmottak@salangen.kommune.no, postmottak@saltdal.kommune.no, 
postmottak@samnanger.kommune.no, postmottak@sande-mr.kommune.no, 
post@sandefjord.kommune.no, postmottak@sandnes.kommune.no, postmottak@sarpsborg.com, 
post@sauda.kommune.no, postmottak@sel.kommune.no, postmottak@selbu.kommune.no, 
post@seljord.kommune.no, post@senja.kommune.no, post@sigdal.kommune.no, 
post@siljan.kommune.no, post@sirdal.kommune.no, postmottak@skaun.kommune.no, 
skien.postmottak@skien.kommune.no, postmottak@skiptvet.kommune.no, 
post@skjervoy.kommune.no, post@skjaak.kommune.no, postmottak@smola.kommune.no, 
postmottak@snasa.kommune.no, postmottak@sogndal.kommune.no, 
postmottak@sokndal.kommune.no, epost@sola.kommune.no, post@solund.kommune.no, 
postmottak@sortland.kommune.no, post@stad.kommune.no, post@stange.kommune.no, 
postmottak@stavanger.kommune.no, postmottak@steigen.kommune.no, 
postmottak@steinkjer.kommune.no, postmottak@stjordal.kommune.no, 
post@stord.kommune.no, postmottak@stor-elvdal.kommune.no, post@storfjord.kommune.no, 
postmottak@strand.kommune.no, post@stranda.kommune.no, post@sula.kommune.no, 
postmottak@suldal.kommune.no, post@sunndal.kommune.no, 
postmottak@sunnfjord.kommune.no, post@surnadal.kommune.no, 
postmottak@sveio.kommune.no, postmottak@sykkylven.kommune.no, 
post@somna.kommune.no, epost@sondre-land.kommune.no, postmottak@sor-
aurdal.kommune.no, post@sorfold.kommune.no, postmottak@sor-fron.kommune.no, 
postmottak@sor-odal.kommune.no, postmottak@sorreisa.kommune.no, postmottak@sor-
varanger.kommune.no, post@time.kommune.no, postmottak@tingvoll.kommune.no, 
postmottak@tinn.kommune.no, post@tjeldsund.kommune.no, postmottak@tokke.kommune.no, 
postmottak@tolga.kommune.no, postmottak@tromso.kommune.no, 
tk.postmottak@trondheim.kommune.no, postmottak@trysil.kommune.no, 
post@trana.kommune.no, post@tvedestrand.kommune.no, postmottak@tydal.kommune.no, 
postmottak@tynset.kommune.no, post@tysnes.kommune.no, post@tysver.kommune.no, 
postmottak@tonsberg.kommune.no, postmottak@ullensaker.kommune.no, 
postmottak@ullensvang.kommune.no, postmottak@ulstein.kommune.no, 
Post@ulvik.kommune.no, %20postmottak@nesseby.kommune.no, post@utsira.kommune.no, 
postmottak@vadso.kommune.no, post@vaksdal.kommune.no, post@valle.kommune.no, 
post@vang.kommune.no, postmottak@vanylven.kommune.no, postmottak@vardo.kommune.no, 
post@vefsn.kommune.no, postkasse@vega.kommune.no, post@vegarshei.kommune.no, 
post@vennesla.kommune.no, postmottak@verdal.kommune.no, post@vestby.kommune.no, 
postmottak@vestnes.kommune.no, post@vestre-slidre.kommune.no, post@vestre-
toten.kommune.no, postmottak@vestvagoy.kommune.no, post@vevelstad.kommune.no, 
postmottak@vik.kommune.no, postmottak@vindafjord.kommune.no, 
postmottak@vinje.kommune.no, postmottak@volda.kommune.no, postmottak@voss.herad.no, 
postmottak@varoy.kommune.no, postmottak@vagan.kommune.no, 
postmottak@vaga.kommune.no, postmottak@valer.kommune.no, post@oksnes.kommune.no, 
Postmottak Ørland <Postmottak@orland.kommune.no>, %20postmottak@orsta.kommune.no, 
postmottak@ototen.no, post@ovre-eiker.kommune.no, postmottak@oyer.kommune.no, 



postmottak@oygarden.kommune.no, post@oystre-slidre.kommune.no, Postmottak Åfjord 
kommune <postmottak@afjord.kommune.no>, postmottak@aal.kommune.no, 
postmottak@alesund.kommune.no, post@amli.kommune.no, postmottak@amot.kommune.no, 
postmottak@ardal.kommune.no, post@as.kommune.no, post@aseral.kommune.no, 
post@asnes.kommune.no
Emne: 22/535 Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap

Regjeringen vil sikre trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele 
landet. Det norske samfunnet med høy tillit, levende lokalsamfunn og en sterk offentlig sektor 
danner et solid utgangspunkt for å gjøre beredskapen bedre. Målet for regjeringen er en 
justissektor som forebygger bedre, der ressursene er tilgjengelige og finner hverandre, og der 
politiet og nødetatene er til stede i hele Norge. Statsråden vil med dette invitere kommunene til 
å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, og komme med innspill til hvordan politiet 
kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet

Brevet er publisert på Regjeringen.no under følgende link: Brev til kommunene om bedre 
polititjenester og beredskap - regjeringen.no

Frist for å sende inn innspill er 1. juni 2022.

Med hilsen 
Justis- og beredskapsdepartementet 

 

 

Se vedlagt dokument. 
Med hilsen 
Justis- og beredskapsdepartementet

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-
posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Justis- og beredskapsdepartementet.

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the Ministry of Justice and Public 
Security, Norway, immediately.
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Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og 
omsorgspenger mv.  

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i 

regelverket for sykepenger i folketrygdloven kapittel 8 og omsorgspenger, opplæringspenger 

og pleiepenger til nærstående i livets sluttfase i folketrygdloven kapittel 9.  

 

Folketrygdloven kapittel 8 gir bestemmelser om rett til sykepenger ved arbeidsuførhet som 

skyldes sykdom eller skade. I høringsnotatet foreslår departementet flere endringer i 

regelverket for sykepenger: 

 

• Innføre et unntak i folketrygdloven § 8-18 fra plikten til å sende inn legeerklæring til 

arbeidsgiver innen 14 dager i situasjoner der det ikke har vært mulig for arbeidstaker 

å sende legeerklæringen til arbeidsgiver. Retten til sykepenger kan etter dagens 

regler falle bort i slike tilfeller, dersom arbeidsgiver skal utbetale sykepenger på 

grunnlag av legeerklæring. 

• Endre beregningsreglene i folketrygdloven § 8-41 for personer med kombinerte 

inntekter. Det foreslås at det presiseres at sykepengegrunnlaget for 

arbeidstaker/frilanser-inntekten skal fastsettes også ut fra reglene i folketrygdloven § 

8-30.   

• Presisere i folketrygdloven § 8-43 at beregning av frilansinntekt skal gjøres etter 

reglene som gjelder for arbeidstakere også for personer som har inntekt både som 

arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og som frilanser.  

• Presisere i folketrygdloven § 8-49 at kravet i folketrygdloven § 8-2 om å ha vært i 

arbeid i minst fire uker forut for arbeidsuførhet også skal gjelde ved rett til 

sykepenger for de som mottar dagpenger.  

 

Ifølge liste 

 

  

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/911- 

Dato 

23. februar 2022 

 

 



 

 

Side 2 

 

Folketrygdloven kapittel 9 gir bestemmelser om rett til omsorgspenger (sykt-barn-dager), 

pleiepenger og opplæringspenger. Det foreslås følgende endringer i disse bestemmelsene: 

 

• Endre reglene i folketrygdloven § 9-6 om fordeling av omsorgsdager mellom foreldre 

der den ene av foreldrene er alene om omsorgen. Videre foreslås det å oppheve 

plikten til å gi Arbeids- og velferdsetaten melding om samværsfordelingen.  

• Presisere i folketrygdloven § 9-6 at man regnes for å ha aleneomsorg for et barn 

også hvis den andre av barnets foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi 

vedkommende er i fengsel eller avtjener verneplikt. 

• Endre bestemmelsene i folketrygdloven § 9-6 knyttet til hvilke sykdommer og 

funksjonshemminger som skal gi en utvidet rett til omsorgspenger. Det foreslås at 

det gis en utvidet rett til omsorgspenger til foreldre til barn med langvarig sykdom, og 

at forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til 

omsorgspenger oppheves.  

• Innføre en plikt i folketrygdloven § 9-6 for arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte 

om det skal gis rett til fleksibelt uttak av omsorgspenger. 

• Fjerne dokumentasjonskravet i folketrygdloven § 9-7 for rett til omsorgspenger fra 

folketrygden for de tre første dagene. 

• Innføre en rett i folketrygdloven § 9-13 til samtidig uttak av pleiepenger for to 

pleieytere som pleier en nærstående i livets sluttfase.  

• Endre ordlyden i folketrygdloven § 9-14, slik at personer som har behov for 

nødvendig opplæring for å kunne ta seg av og behandle barnet får rett til 

opplæringspenger.  

 

Frist for å sende inn høringssvar er 23. mai 2022.  

 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2901701. 

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsinnspill sendes 

elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar på regjeringen.no. 
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1. Innledning  
Folketrygdloven kapittel 8 inneholder regler om rett til sykepenger. Kapitlet har generelle 

bestemmelser om rett til sykepenger, sykepenger til arbeidstakere, selvstendig 

næringsdrivende og frilansere, sykepenger til medlemmer med kombinerte inntekter, 

sykepenger til særskilte grupper og sykepenger til medlemmer som har rett til andre ytelser 

fra folketrygden, regler om sykepenger under opphold i institusjon og særlige regler om 

sykepenger ved yrkesskade. 

I dette høringsnotatet foreslås det at det i særlige tilfeller kan gjøres unntak fra kravet om å 

sende legeerklæring til arbeidsgiver. I tillegg foreslås det endringer i reglene for beregning av 

sykepenger til medlemmer med kombinerte inntekter. Det foreslås også at det presiseres at de 

generelle reglene i kapittel 8, som krav til opptjeningstid, også gjelder for å få rett til 

sykepenger når man mottar dagpenger.  

Folketrygdloven kapittel 9 inneholder bestemmelser om hvem som har rett til omsorgspenger, 

antall dager med omsorgspenger det er rett til, krav til dokumentasjon, når omsorgspenger 

dekkes av arbeidsgiver og når omsorgspenger dekkes av folketrygden. Videre inneholder 

kapitlet regler for rett til pleiepenger ved barns sykdom og i livets sluttfase, samt for 

opplæringspenger ved omsorg for funksjonshemmede eller varig syke barn. 

Departementet foreslår enkelte endringer i reglene om fordeling av omsorgspengedager 

mellom foreldrene, samt om plikten til å gi melding til Arbeids- og velferdsetaten om 

fordeling og overføring av omsorgspengedager. Det foreslås også at det innføres en plikt for 

arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis rett til å ta ut graderte 

omsorgspenger. Videre foreslås å gi utvidet rett til omsorgspenger til foreldre til barn med 

langvarig sykdom samt å oppheve forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger 

som skal gi utvidet rett til omsorgspenger. Departementet foreslår også å fjerne 

dokumentasjonskravet ved omsorgspenger fra folketrygden for de tre første dagene i hvert 

enkelt fraværstilfelle. 

Det foreslås også at to pleieytere kan motta pleiepenger samtidig for samme pasient ved pleie 

av nærstående i hjemmet i livets sluttfase. I tillegg forslås å utvide personkretsen knyttet til 

hvem som skal ha rett til opplæringspenger.  

Enkelte av forslagene har budsjettmessige konsekvenser, og vil ikke bli innført uten at det 

foreligger budsjettmessig dekning.  

2. Særlig om internasjonale avtaler som har innvirkning på regelverket 

som er omhandlet i høringsnotatet 
Avtalen om Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde av 2. mai 1992 (EØS-avtalen) 

gjør Norge til en del av EUs indre marked. Reglene i EU om fritt varebytte og fri bevegelighet 

for personer, tjenester og kapital – de såkalte «fire frihetene» – er gjennomført i norsk rett ved 

lov av 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring av hoveddelen i avtale om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) mv. 

Utgangspunktet ved enhver EØS-rettslig vurdering av trygdeytelser og stønader er 

hovedprinsippene om fri flyt av personer og etableringsretten (for selvstendig 

næringsdrivende og tjenesteytere/-mottagere) i EØS-avtalens art. 28 og 31. Disse forbyr 
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nasjonale regler og praksis som direkte eller indirekte diskriminerer på grunn av nasjonalitet 

eller utgjør en restriksjon på fri bevegelighet. 

Trygdeforordning 883/2004 (som erstattet forordning 1408/71) ble innlemmet i EØS-avtalen 

ved EØS-komitéens beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011, som trådte i kraft 1. juni 2012. 

Trygdeforordningen er videre supplert av reglene i den tilknyttede forordning 987/2009 

(gjennomføringsforordningen), som inneholder en rekke administrative bestemmelser. 

Trygdeforordningen tar sikte på å koordinere og ikke harmonisere EØS-statenes nasjonale 

trygdelovgivning. 

For personer som er omfattet av trygdeforordningen, (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009, 

(i utgangspunktet EØS-borgere samt statsløse og flykninger bosatt i EØS-stater, og deres 

familiemedlemmer) vil opphold i andre EØS-land likestilles med opphold i Norge når 

bestemmelsen stiller krav til opphold i Norge for å få rett til ytelsen. Sykepenger og 

pleiepenger anses som kontantytelser ved sykdom, og er omfattet av bestemmelsene i disse 

forordningene. 

Etter Nordisk konvensjon om trygd (12-06-2012 nr. 18) artikkel 4 utvides anvendelsen av 

forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 til å gjelde for alle personer som er 

omfattet av konvensjonen og som er bosatt i et nordisk land. Dette er av særlig betydning for 

Danmark, Island og Norge som, i motsetning til Finland og Sverige, ikke anvender forordning 

(EF) nr. 859/2003 om utvidelse av de europeiske koordineringsreglene til også å gjelde for 

tredjelandsborgere. Gjennom den nordiske konvensjonen reguleres trygdeforholdet for alle 

personer som arbeider, bor eller oppholder seg i Norden, fra og med 1. mai 2015 inklusive 

Grønland og Færøyene, av EØS-avtalens trygdebestemmelser. 

Trygdeforordningens innvirkning på regelverket omtales nærmere knyttet til de endringene 

det er særlig relevant for.   

3. Forslag til endringer i regelverket for sykepenger – folketrygdloven 

kapittel 8 

3.1. Innledning 
Departementet foreslår endringer i enkelte bestemmelser i folketrygdloven kapittel 8 

Sykepenger.  

Departementet foreslår følgende: 

• gjøre unntak fra reglene om krav til å sende legeerklæring til arbeidsgiver (forslag om 

endring av § 8-18).  

• endre reglene for beregning av sykepenger til medlemmer med kombinerte inntekter 

(forslag om endring av § 8-41), slik at sykepengegrunnlaget for arbeidstaker/frilanser-

inntekten skal fastsettes også ut fra reglene i folketrygdloven § 8-30.   

• presisere at beregning av frilansinntekt skal gjøres etter reglene som gjelder for 

arbeidstakere, også når man er kombinert arbeidstaker, frilanser og selvstendig 

næringsdrivende (forslag om endring av § 8-43) 

• presisere at de generelle reglene, blant annet om krav til opptjeningstid, også gjelder 

ved rett til sykepenger for de som mottar dagpenger (forslag om endring av § 8-49).  
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Forslagene er begrunnet i rimelighet for den enkelte (§ 8-18) og i ønske om å komme fram til 

et mer treffsikkert beregningsgrunnlag for personer med kombinerte inntekter (§ 8-41). 

Videre er det ønske om å presisere at de generelle reglene for å få rett til sykepenger 

innledningsvis i avsnitt I kapittel 8 også gjelder for de særlige reglene for rett til sykepenger 

etter avsnitt VII (§ 8-49). 

3.2. Unntak fra krav om å sende legeerklæring til arbeidsgiver 

innen 14 dager (§ 8-18) 

3.2.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
Folketrygdloven § 8-18 handler om rett til sykepenger fra arbeidsgiveren. Etter 

bestemmelsens tredje ledd første punktum gis sykepenger fra arbeidsgiveren tidligst fra den 

dagen arbeidstakeren har gitt melding om arbeidsuførheten til arbeidsgiveren. Dette gjelder 

bare såfremt det har vært mulig for arbeidstakeren å gi slik melding. Plikten til å gi melding 

gjelder også når det foreligger legeerklæring. Retten til sykepenger faller bort dersom 

arbeidsgiveren skal betale sykepenger på grunnlag av legeerklæring (§ 8-7), og lege-

erklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve 

slik erklæring. 

Det følger av lovteksten at det kan gjøres unntak fra meldeplikten første sykefraværsdag, etter 

§ 8-18 tredje ledd første punktum, når arbeidstaker ikke har hatt mulighet til å gi beskjed. Når 

det gjelder plikten til å sende legeerklæring/sykmelding til arbeidsgiver innen 14 dager etter § 

8-18 tredje ledd tredje punktum, er det ikke gitt tilsvarende unntak i lovteksten.  

Praksis i Arbeids- og velferdsetaten er også slik at dersom arbeidstaker ikke har sendt 

legeerklæringen til arbeidsgiveren innen 14 dager, mister arbeidstakeren rett til sykepenger fra 

arbeidsgiver.  

3.2.2. Departementets vurderinger og forslag 
Som en følge av at legeerklæring/sykmelding nå kan sendes arbeidsgiver og Arbeids- og 

velferdsetaten digitalt, er det lagt til rette for at arbeidstaker enkelt kan overholde plikten til å 

sende inn legeerklæring innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik erklæring, jf § 8-

18 tredje ledd tredje punktum. I situasjoner der det likevel ikke har vært mulig for 

arbeidstakeren å sende legeerklæringen til arbeidsgiver, mener departementet det bør kunne 

gjøres unntak fra denne plikten. Det bør gis tilsvarende mulighet til å få unntak fra å sende 

legeerklæring som det er gitt til å få unntak fra å sende melding i § 8-18 tredje ledd første 

punktum. Unntak bør for eksempel kunne gis i tilfeller der arbeidstakeren er innlagt i 

helseinstitusjon eller er sterkt fysisk eller psykisk redusert. Legeerklæring må imidlertid 

sendes inn så snart medlemmet er i stand til det, slik at arbeidsgiver mottar nødvendig 

dokumentasjon for å kunne utbetale sykepengene.  

Et slikt unntak fra krav om å sende legeerklæring innen 14 dager i særlige tilfeller, vil 

innebære at arbeidstaker ikke mister rett til sykepenger som følge av at sykdommen har gjort 

det umulig å sende sykmelding/legeerklæring. Samtidig vil en slik endring innebære ulempe 

for arbeidsgiver, ved at man blir pålagt å utbetale sykepenger i noen flere tilfeller. 

Departementet understreker at det er snakk om svært få saker, der bestemmelsen i dag kan gi 

svært urimelige utslag for den enkelte sykmeldte. 
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Departementet foreslår at det gjøres en endring slik at det framgår at retten til sykepenger, 

dersom legeerklæring ikke er sendt innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik 

erklæring, bare faller bort såfremt det har vært mulig for arbeidstakeren å sende 

legeerklæringen.  

Departementet viser til lovendringsforslaget i § 8-18 tredje ledd tredje punktum. 

3.2.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget vil føre til at arbeidsgiver må utbetale sykepenger i noen flere saker, men dette antas 

å gjelde svært få saker, og merutgiftene ventes derfor å være beskjedne. Forslaget har ingen 

økonomiske eller administrative konsekvenser for folketrygden.   

 

3.3. Sykepenger til medlemmer med kombinerte inntekter (§ 8-

41) 

3.3.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
For personer med kombinerte inntekter som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende 

fastsettes sykepengegrunnlaget etter reglene i § 8-41.  

Det følger av § 8-41 første ledd at sykepengegrunnlaget til disse skal fastsettes etter reglene 

som gjelder for arbeidstakere i folketrygdloven §§ 8-15 til 8-33. Det er henvist til alle 

bestemmelsene som gjelder for arbeidstakere, men disse får anvendelse for personer med 

kombinerte inntekter så langt de passer.  

Det følger av § 8-41 andre ledd at sykepengegrunnlaget fastsettes på følgende måte: 

a) sykepengegrunnlaget skal fastsettes ut fra den aktuelle månedsinntekten som er beregnet 

etter § 8-28. Etter § 8-28 beregnes den aktuelle månedsinntekten som hovedregel ut fra 

gjennomsnittet av de tre siste måneders inntekt som er rapportert til a-ordningen før 

arbeidsuførheten inntraff. Den aktuelle månedsinntekten omregnes til årsinntekt.  

b) sykepengegrunnlaget skal fastsettes ut fra den pensjonsgivende årsinntekten, etter § 8-35. 

Den pensjonsgivende årsinntekten beregnes som utgangspunkt på bakgrunn av gjennomsnittet 

av den pensjonsgivende årsinntekten som er fastsatt for de tre siste årene.  

Av § 8-41 tredje ledd framgår det at for differansen mellom inntekt etter alternativ b og 

inntekt etter alternativ a gjelder bestemmelsene for selvstendig næringsdrivende (§ 8-34). For 

differansen gis sykepenger med 80 pst. av sykepengegrunnlaget.  

Disse reglene får tilsvarende anvendelse for personer som er kombinert selvstendig 

næringsdrivende og frilanser (§ 8-42), eller kombinert arbeidstaker, selvstendig 

næringsdrivende og frilanser (§ 8-43).  

Fastsettelse av sykepengegrunnlag til arbeidstakere, frilansere og kombinert 

arbeidstaker/frilanser skal gjøres etter reglene i § 8-28 til 8-30. Av reglene i § 8-30 framgår 

det at omregnet årsinntekt etter § 8-28 skal sammenlignes med rapportert inntekt til a-

ordningen de tolv siste månedene før arbeidsuførhetstidspunktet. Ved mer enn 25 pst. avvik 

mellom disse inntektene skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn til den årsinntekten 



  Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
   

8 
 

som kan godtgjøres på tidspunktet arbeidsuførheten inntraff. Ved 25 pst. eller mindre avvik 

skal sykepengegrunnlaget fastsettes lik omregnet årsinntekt etter reglene i § 8-28. 

Bestemmelsen i § 8-30 er gitt for å sikre at sykepengegrunnlaget i størst mulig grad skal 

tilsvare det reelle inntektstapet en person har som følge av arbeidsuførheten. 

I medhold av trygdeforordningen artikkel 21 nr. 2 beregnes sykepengene til et medlem som 

har vært yrkesaktiv i en annen EØS-stat  forut for arbeidet i Norge på bakgrunn av inntekten 

man har hatt i Norge. I situasjoner der et medlem blir sykmeldt før vedkommende har arbeidet 

i Norge i ett år, vil sykepengegrunnlaget normalt avvike mer enn 25 prosent fra rapportert 

inntekt til a-ordningen de siste tolv månedene før arbeidsuførheten inntraff. Som det framgår 

av avsnittet over skal sykepengegrunnlaget i disse situasjonene fastsettes ved skjønn til den 

årsinntekten som kan godtgjøres tidspunktet arbeidsuførheten inntraff.    

 

3.3.2. Departementets vurderinger og forslag 
Ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget etter § 8-41 andre ledd bokstav a legges den aktuelle 

månedsinntekten beregnet etter § 8-28 til grunn. I § 8-29 framgår hvilke inntekter som skal 

inngå i den aktuelle månedsinntekten. 

Beregningsreglene for sykepenger mv. ble endret med virkning fra 1. januar 2019 (se Prop. 37 

L (2016-2017). Ved denne endringen ble det presisert i Arbeids- og velferdsetatens rundskriv 

til bestemmelsen at det ved praktisering av § 8-41 kun var § 8-28 som skulle benyttes ved 

fastsettelse av sykepengegrunnlaget for personer med kombinerte inntekter. Tidligere praksis i 

etaten var at man også vurderte saken etter reglene i § 8-30 – slik at man sammenlignet den 

aktuelle månedsinntekten mot inntekt fra et lengre tidsrom, og der det også var mulighet for 

en skjønnsfastsettelse av sykepengegrunnlaget. Hensynet bak endringen av beregningsreglene 

var forenkling, effektivisering, automatisering og modernisering for å kunne levere bedre 

tjenester til brukere, effektivisere arbeidsprosessene og forbedre saksbehandlingen.  

En konsekvens av at den omregnede årsinntekten etter § 8-28 ikke sammenlignes mot 

rapportert inntekt til a-ordningen de siste tolv måneder, slik reglene i § 8-30 skisserer, kan 

være at beregningsgrunnlaget etter § 8-41 andre ledd bokstav a blir høyere eller lavere enn det 

ville ha blitt dersom § 8-30 også hadde kommet til anvendelse. Trygderettskjennelse TRR-

2020-154 viser at praktisering av § 8-41 a, slik at man kun legger til grunn reglene i § 8-28 

ved fastsettelse av sykepengegrunnlaget som arbeidstaker/frilanser, kan medføre urimelige 

resultater for den enkelte, og viser behov for endring av bestemmelsen. Dersom man kun har 

inntekt som frilanser få måneder av året, og disse månedene faller sammen med 

beregningsperioden, vil sykepengegrunnlaget som frilanser bli fastsatt langt høyere enn 

normalinntekten. Motsatt vil sykepengegrunnlaget som frilanser bli fastsatt langt lavere enn 

normalinntekten hvis månedene med slik inntekt ikke faller sammen med beregningsperioden. 

(Kjennelsen er også omtalt under punkt 2.4) 

For å komme fram til et sykepengegrunnlag som i størst mulig grad svarer til tapt inntekt for 

den sykmeldte, og for å hindre urimelige utfall i enkelttilfeller, ser departementet behov for at 

det også skal foretas en vurdering av sakene mot reglene i § 8-30 ved fastsettelse av 

sykepengegrunnlaget til personer med kombinerte inntekter etter § 8-41. Departementet 

foreslår derfor å endre bestemmelsen i § 8-41 andre ledd bokstav a slik at det framgår at 
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sykepengegrunnlaget skal fastsettes ut fra reglene i § 8-28 til § 8-30, ikke bare etter reglene i 

§ 8-28. 

I praksis innebærer det at sykepengene skal fastsettes ved skjønn i tilfeller der den aktuelle 

månedsinntekten beregnet etter § 8-28 (omregnet til årsinntekt) avviker mer enn 25 pst. fra 

rapportert inntekt til ordningen de siste tolv kalendermånedene før arbeidsuførheten. 

3.3.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget vil berøre personer med kombinerte inntekter etter reglene i §§ 8-41, 8-42 og 8-43 

hvor månedsinntekt siste tre måneder omregnet til årsinntekt avviker mer enn 25 pst. fra 

rapportert inntekt til a-ordningen siste tolv måneder. I disse sakene vil sykepengegrunnlaget 

måtte fastsettes ved skjønn, noe som vil innebære en viss økning i forvaltningskostnader. Vi 

har ikke noe godt grunnlag for å si hvor mange saker dette vil gjelde. Tall fra 2019 indikerer 

at det var mellom 850 og 1 700 sykepengetilfeller hvor mottaker var kombinert arbeidstaker 

og selvstendig. I tillegg kommer noen få sykepengetilfeller hvor mottakerne er kombinert 

selvstendig og frilanser eller kombinert arbeidstaker, selvstendig og frilanser. Vi vet ikke i 

hvor stor andel av disse sakene beregningsgrunnlaget vil måtte fastsettes ved skjønn. Ettersom 

det er relativt få sykepengemottakere med kombinerte inntekter, er det grunn til å tro at 

økningen i administrative utgifter vil være begrenset.  

Skjønnsfastsettelsen kan medføre både lavere og høyere ytelse enn etter hovedregelen for den 

enkelte sykemeldte. De samlede konsekvensene for folketrygdens utgifter vil derfor trolig 

være begrensede. 

 

3.4. Presisering av at beregning av frilansinntekt skal gjøres 

etter reglene som gjelder for arbeidstakere, også når man er 

kombinert arbeidstaker, frilanser og selvstendig 

næringsdrivende – § 8-43 

3.4.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
 

For personer som på sykmeldingstidspunktet har inntekt både som arbeidstaker, som 

selvstendig næringsdrivende og som frilanser ytes sykepenger etter reglene som gjelder for 

arbeidstakere, se §§ 8-15 – 8-33. Dette framgår av folketrygdloven § 8-43 første ledd. Videre 

framgår det av bestemmelsen at sykepengegrunnlaget skal fastsettes etter bestemmelsene som 

gjelder for de som er kombinert arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, se § 8-41.  

Fra 1. januar 2019 ble beregningsreglene for frilansere endret slik at sykepengegrunnlaget for 

frilansere skal fastsettes etter reglene som gjelder for arbeidstakere, jf. § 8-38 femte ledd, og 

ikke lenger etter reglene som gjelder for selvstendig næringsdrivende (§ 8-35). Det ble også 

gjort endringer i bestemmelsene om fastsettelse av sykepengegrunnlaget til medlemmer med 

kombinerte inntekter i §§ 8-40, 8-41 og 8-42. I Prop. 37 L (2016-2017) ble det ikke foreslått 

endringer av reglene som gjaldt for fastsettelse av grunnlaget for de som er kombinert 

arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og frilanser i § 8-43. Det ble ikke ansett nødvendig 
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å endre ordlyden i § 8-43, selv om endringene som var gjort for beregningen av inntekt som 

frilanser også var ment å gjelde for de som er kombinert arbeidstaker, selvstendig 

næringsdrivende og frilanser. 

Praksis i Arbeids- og velferdsetaten har vært at man i beregningen fastsetter 

sykepengegrunnlaget som frilanser etter reglene som gjelder for fastsettelse av 

sykepengegrunnlaget for arbeidstakere. Dette gjelder også når man er kombinert arbeidstaker, 

selvstendig næringsdrivende og frilanser.  

I Trygderettens kjennelse TRR- 2020-154 kom imidlertid flertallet fram til at det ikke var 

rettskildemessig grunnlag for å si at rettstilstanden ble endret på dette punktet fra 1. januar 

2019. Flertallet mente at frilansinntekten også etter 1. januar 2019 skulle henføres til reglene 

som gjelder for selvstendig næringsdrivende (§ 8-35), når sykepengegrunnlaget til de som er 

kombinert arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og frilansere skal fastsettes (§ 8-43).  

 

3.4.2. Departementets vurderinger og forslag 
Sykepenger skal erstatte tapt inntekt når man er arbeidsufør på grunn av sykdom. Et av 

hovedhensynene bak å endre beregningsreglene for frilansere var å kunne bruke inntekt 

rapportert til a-ordningen i beregningen. Dette mente man ville gi et mer tidsriktig bilde av 

inntekten og inntektstapet, framfor å benytte pensjonsgivende inntekt som ligger lengre 

tilbake i tid. Det gir ikke mening at man skal benytte et annet sett beregningsregler for 

frilansinntekten til personer som er kombinert arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende og 

frilanser enn for frilansinntekten i alle andre tilfeller. Departementet er derfor ikke enig i 

flertallets konklusjon i Trygderettens kjennelse TRR- 2020-154. For å tydeliggjøre 

rettstilstanden, foreslår departementet å ta inn i folketrygdloven § 8-43 andre ledd at inntekt 

som frilanser skal fastsettes som for arbeidstakere – ut fra den aktuelle månedsinntekten i § 8-

41 andre ledd a. Det vises også til punkt 2.3.2. Med denne endringen vil man få lik behandling 

av frilansinntekt uavhengig av hva den kombineres med.  

3.4.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
 

Endringen er en presisering av gjeldende praktisering av bestemmelsen og vil derfor ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser. 

 

3.5. Presisering av at de generelle vilkår i folketrygdloven 

kapittel 8 del I også gjelder for rett til sykepenger etter § 8-49 

3.5.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
Folketrygdlovens kapittel 8 er delt opp i ulike deler. Del I inneholder generelle bestemmelser 

med vilkår som må være oppfylt for å få rett til sykepenger, som eksempelvis krav om 

opptjeningstid (§ 8-2), krav om å ha tapt pensjonsgivende inntekt (§ 8-3) og krav om 

arbeidsuførhet (§ 8-4). Del II inneholder regler om rett til sykepenger for arbeidstakere, del III 

regler for selvstendig næringsdrivende, del IV regler for frilansere, del V regler for 
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medlemmer med kombinerte inntekter, del VI regler for særskilte grupper, del VII regler for 

medlemmer som har rett til andre ytelser fra folketrygden m.m., del VIII har regler for 

opphold i institusjon og del IX har regler ved yrkesskade. 

Folketrygdloven § 8-49 regulerer retten til sykepenger for medlemmer med dagpenger under 

arbeidsløshet eller ventelønn m.m. Folketrygdloven § 8-49 er plassert under del VII 

Medlemmer som har rett til andre ytelser fra folketrygden m.m. Av bestemmelsens første ledd 

framgår at det til et medlem som mottar dagpenger under arbeidsløshet, eller som opptjener 

ventetid etter § 4-9, ytes det sykepenger fra og med den dag medlemmet blir arbeidsufør. 

Bestemmelsen praktiseres slik at de generelle vilkårene i folketrygdloven kapittel 8 del I 

"Generelle bestemmelser" må være oppfylt for at man skal få rett til sykepenger når man 

mottar dagpenger.  

3.5.2. Departementets vurderinger og forslag 
Folketrygdloven § 8-49 er plassert i lovens kapittel 8 del VII Medlemmer som har rett til 

andre ytelser fra folketrygden m.m. I del VII er det også bestemmelser om særskilte regler for 

medlemmer med uføretrygd (§ 8-50), medlemmer som er mellom 62 og 70 år (§ 8-51) og 

medlemmer med avtalefestet pensjon (§ 8-52). I disse bestemmelsene står det spesifisert at 

sykepenger gis "etter bestemmelsene i kapitlet her". Dette står det ikke eksplisitt i § 8-49. 

Trygderetten kom i kjennelse av 26. november 2020 (TRR-2020-742) fram til at det ikke 

kunne kreves fire ukers opptjening for rett til sykepenger for dagpengemottakere, og kom 

fram til at en person hadde rett til sykepenger etter § 8-49, uavhengig av krav om opptjening i 

folketrygdloven § 8-2.  

Etter folketrygdloven § 8-2 er det et vilkår at man har vært i arbeid i minst fire uker 

umiddelbart før man ble arbeidsufør, for å få rett til sykepenger. I bestemmelsens andre ledd 

er det presisert at likestilt med forutgående arbeid er tidsrom da medlemmet har mottatt en 

ytelse til livsopphold etter folketrygdloven kapittel 4 (dagpenger), kapittel 8 (sykepenger), 

kapittel 9 (stønad ved sykt barn mv.) eller kapittel 14 (svangerskapspenger og 

foreldrepenger). Det er ikke noe i veien for at hele opptjeningstiden kan ha bestått av en 

periode med ytelse til livsopphold. Opptjeningsperioder tilbakelagt i annen EØS-stat skal i 

medhold av trygdeforordningen artikkel 6 tas i betraktning ved vurdering av om 

opptjeningsvilkårene er oppfylt.  

Lovgiver har i enkelte bestemmelser i folketrygdloven kapittel 8 gjort unntak fra kravet om 

opptjeningstid i § 8-2, men da er dette eksplisitt nevnt, slik som eksempelvis i § 8-44 om 

sjømenn, § 8-45 om fiskere og § 8-46 om vernepliktige i kapittel 8 del VI Særskilte grupper. 

Dette er ikke gjort i § 8-49. 

Departementet mener at de generelle vilkårene for rett til sykepenger i folketrygdloven del I 

skal gjelde også for rett til sykepenger etter § 8-49, og fremmer derfor forslag om at dette 

presiseres i bestemmelsen. Det vil være uheldig at man har bedre rett til sykepenger etter § 8-

49 som dagpengemottaker, enn man har etter de alminnelige reglene for rett til sykepenger. 

Departementet foreslår at det framgår av § 8-49 at det gis rett til sykepenger "etter 

bestemmelsene i kapitlet her", på samme måte som det er presisert i øvrige bestemmelser i del 

VII i kapittel 8, jf. §§ 8-50 – 8-52. 
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3.5.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringen er en presisering av gjeldende praktisering av bestemmelsen og vil derfor ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser. 

 

4. Forslag til endringer i regelverket for omsorgspenger og 

pleiepenger – folketrygdloven kapittel 9 

4.1. Innledning  
Departementet mener det er behov for endring og forenkling av enkelte bestemmelser knyttet 

til omsorgspenger, opplæringspenger og pleiepenger ved pleie av nærstående i livets sluttfase. 

Bestemmelsene om retten til omsorgspenger legger i dag begrensninger på muligheten for å 

fordele omsorgspengedager mellom foreldre som ikke bor sammen. Departementet ser behov 

for et regelverk som er bedre tilpasset familienes behov, og som er enkelt å forstå og forholde 

seg til for både omsorgspersoner og arbeidsgivere. 

Departementet foreslår derfor enkelte endringer i reglene om fordeling av omsorgspengedager 

mellom foreldrene, samt å oppheve plikten til å gi melding til Arbeids- og velferdsetaten om 

fordeling og overføring av omsorgspengedager. Videre foreslår departementet å fjerne 

dokumentasjonskravet ved omsorgspenger fra folketrygden for de tre første dagene i hvert 

enkelt fraværstilfelle. 

I forbindelse med koronapandemien har en rekke skoler og barnehager hatt perioder med 

begrenset åpningstid av smittevernhensyn, og spørsmålet om rett til omsorgspenger og 

omsorgspermisjon for deler av arbeidsdager er aktualisert. Behovet er imidlertid ikke 

begrenset til denne situasjonen. Departementet ønsker å legge til rette for fleksible løsninger, 

og foreslår at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal 

gis rett å ta ut omsorgspenger for kortere perioder enn hele arbeidsdager. 

Personer som har omsorg for barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning som gir en 

markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, har rett til flere dager med omsorgspenger enn 

hovedreglene gir dem. Det er gitt forskrifter som lister opp hvilke sykdommer og 

funksjonshemninger som skal gi slik utvidet rett til omsorgspenger. En slik forskrift er lite 

fleksibel. Gjeldende regelverk får enkelte urimelige utslag, og departementet mener derfor det 

er behov for en annen regulering av disse sakene. Videre mener departementet at det bør 

framgå tydelig av lovteksten at også omsorgspersoner til barn med langvarig sykdom omfattes 

av ordningen. Med langvarig menes sykdom som er antatt å vare i minst ett år. 

Retten til pleiepenger i livets sluttfase er regulert i § 9-13.  Departementet foreslår at det 

lovfestes at det kan gis stønad til to personer som pleier en nærstående samtidig. 

Departementet foreslår i tillegg en endring i § 9-16 femte ledd, som regulerer 

dokumentasjonskrav ved søknad om slike pleiepenger. Målet er å gi økt fleksibilitet for 

befolkningen, samt å forenkle søknadsprosessen for den enkelte.  

Personer som har omsorg for barn med en funksjonshemning eller en langvarig sykdom, har 

rett til opplæringspenger dersom vedkommende gjennomgår opplæring ved en godkjent 

helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk 
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kompetansesenter i medhold av folketrygdloven § 9-14. Det foreslås å utvide personkretsen 

som kan få opplæringspenger noe, slik at bestemmelsen ikke må tolkes utvidende for å 

begrunne dagens praksis.  

4.2. Hvem som bør ha rett til omsorgspenger og hvor mange 

dager (§ 9-6) 

4.2.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
En arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende som har omsorg for barn, kan få 

omsorgspenger dersom han eller hun er borte fra arbeidet fordi barnet eller barnepasser er syk, 

fordi barnet skal til lege e.l. eller fordi barnepasser må ta vare på et annet barn som er sykt 

eller skal til lege e.l. Retten er knyttet til omsorgsansvar, og det er presisert at den også gjelder 

fosterforeldre. Steforeldre er bare nevnt i § 9-6 sjette ledd som gjelder mulighet for den som 

er alene om omsorgen til å overføre dager til ektefelle eller samboer. 

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller tolv år. Dersom 

barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 

18 år. 

Som hovedregel får en arbeidstaker omsorgspenger i opptil ti stønadsdager for hvert 

kalenderår. Har vedkommende omsorgen for mer enn to barn, ytes det omsorgspenger i opptil 

15 stønadsdager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes antallet stønadsdager til 

henholdsvis 20 og 30.  

Ti dager med omsorgspenger dekkes av arbeidsgiver. Dersom arbeidstakeren har rett til mer 

enn ti dager, kan arbeidsgiver kreve å få refusjon for lønn utbetalt for det antall dager som 

overstiger ti. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ingen arbeidsgiver, og må dekke 

de ti første dagene selv. Dersom de har rett til mer enn ti dager, kan de kreve disse dagene 

dekket av folketrygden. 

Personer som er alene om omsorgen har rett til økt antall dager med omsorgspenger. Med 

"alene om omsorgen" menes at personen er alene om den daglige omsorgen for barnet. Det er 

den barnet bor fast hos som er alene om omsorgen, uavhengig av omfanget av samværet med 

den andre forelderen. Når en forelder er alene om omsorgen for barnet, kan stønadsdagene 

fordeles mellom foreldrene. Fordelingen må skje i henhold til omfanget av avtalt samvær i 

samværsavtalen. Videre må Arbeids- og velferdsetaten få skriftlig erklæring fra begge 

foreldrene om samværsfordelingen. 

Annen fordeling enn den som følger av samværsavtalen, er ikke mulig. Det vil si at hvis 

samværsavtalen innebærer at samværet utgjør 40 pst. av tiden, har foreldrene valget mellom at 

bostedsforelderen beholder alle omsorgspengedagene, eller at denne deler 40 pst. av dagene 

med samværsforelderen. Det er altså ikke mulig for eksempel å la bostedsforelderen beholde 

80 pst. av dagene og dele 20 pst. av dagene med den andre forelderen, selv om de er enige om 

en slik fordeling. For å oppnå ønsket fordeling av omsorgspengedager, må foreldre først endre 

samværsavtalen slik at den har "riktig" prosentandel samvær før de kan fordele 

omsorgspengedagene som de ønsker. 
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Dersom foreldrene ikke bor sammen, men har avtalt delt bosted, anses ingen av foreldrene for 

å være alene om omsorgen. Dette gjelder uavhengig av hvor mye tid barnet tilbringer med 

hver av foreldrene.  

En person regnes for å ha aleneomsorg for et barn hvis den andre av barnets foreldre i lang tid 

(i praksis mer enn seks måneder) ikke kan ha tilsyn med barnet fordi han eller hun er 

funksjonshemmet, innlagt i helseinstitusjon e.l. Man regnes imidlertid ikke for å ha 

aleneomsorg for et barn dersom den andre forelderen er bosatt et annet sted som følge av 

studier, jobb e.l. Dette gjelder selv om det ikke er mulig å gjennomføre denne aktiviteten på 

familiens hjemsted, slik som f.eks. ved beordringsplikt. 

En person beholder statusen som «alene om omsorgen» for egne barn, selv om vedkommende 

gifter seg eller blir samboer (med en annen enn barnets andre forelder). Opptil ti av 

stønadsdagene kan i slike tilfeller overføres til ektefelle, eller til samboer når 

samboerforholdet har vart i minst tolv måneder. Det er et vilkår at Arbeids- og 

velferdsetaten får skriftlig melding om overføringen. 

En person beholder statusen som «alene om omsorgen» for særkullsbarn selv om 

vedkommende får felles barn med ny ektefelle eller samboer. Når en person som for eksempel 

har vært alene om omsorgen for tre barn under tolv år får et nytt barn med ny samboer eller 

ektefelle, beholder vedkommende retten til 30 stønadsdager. Inntil ti av disse dagene kan 

overføres til samboeren/ektefellen. Samboeren/ektefellen har uansett selvstendig rett til ti 

stønadsdager for det nye barnet. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at Arbeids- og velferdsetaten mottar svært få 

meldinger om fordeling av omsorgsdager mellom foreldrene og om overføring av dager til ny 

ektefelle eller samboer. 

Reglene i denne paragrafen gjelder tilsvarende for frilansere og selvstendig næringsdrivende, 

men slik at det ytes omsorgspenger etter utløpet av ventetiden.  

 

4.2.2. Departementets vurderinger og forslag 
3.2.2.1 Innledning 

Departementet foreslår at reglene om hvem som har rett til omsorgspenger i hovedsak forblir 

som i dag, men foreslår enkelte endringer om fordeling av omsorgspengedager mellom 

foreldrene og om melding til Arbeids- og velferdsetaten om fordeling og overføring av 

omsorgspengedager. Departementet foreslår også at det presiseres i § 9-6 tredje ledd at man 

anses som alene om omsorgen dersom den andre forelderen er i fengsel eller avtjener 

verneplikt.  

3.2.2.2 Om fordeling av omsorgspengedager mellom foreldrene  

Departementet mener det er uheldig at barnets foreldre har mindre fleksibilitet mht. fordeling 

av omsorgspengedager enn der bostedsforelderen ønsker å overføre dager til ny 

ektefelle/samboer etter folketrygdloven § 9-6 sjette ledd. I slike tilfeller bestemmer 

bostedsforelderen fritt hvor mange dager (opptil ti) vedkommende vil overføre til barnets 

steforelder. 
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Departementet ser at foreldre kan ha behov for å fordele omsorgspengedagene på en annen 

måte enn samværsavtalen skulle tilsi. Samværsavtalen trenger ikke å være en god indikator på 

behovet for omsorgspengedager. Muligheten til å være hjemme med barnet er ikke 

nødvendigvis sammenfallende med omfanget av samværet. Mye samvær i helger og ferier gir 

høy samværsprosent, men lite behov for omsorgspenger. På den annen side kan barnet bli syk 

mens det er hos samværsforelderen, og det kan være best at barnet blir værende der til det er 

friskt, selv om dette er lenger enn den avtalte samværsperioden. Hvis samværsforelderen bor 

et stykke unna barnet, er det kanskje uansett mindre aktuelt å være hjemme med sykt barn. 

Det samme kan gjelde hvis samværsforelderen har omsorgen for andre barn, mens 

bostedsforelderen kun har fellesbarnet. Enkelte foreldre har heller ingen skriftlig 

samværsavtale, eller de praktiserer en samværsordning som er annerledes enn den 

opprinnelige skriftlige avtalen. Det bør etter departementets vurdering være opp til foreldrene 

å bestemme hvor mange av omsorgspengedagene som skal overføres. Dermed kan foreldrene 

selv bli enige om fordelingen av dager etter hva som passer dem best.  

Dagens ordning innebærer at hvis foreldrene har blitt enige om en skriftlig samværsavtale, er 

det også den som legges til grunn for fordelingen av omsorgspengedagene. Ettersom begge 

foreldre må melde fra til Arbeids- og velferdsetaten, er det i praksis en forutsetning at begge 

foreldre ønsker å dele dager. Så fremt de er enige om at de skal dele omsorgspengedager, 

trenger de altså ikke å bli enige om hvor mange dager som skal deles; fordelingen må skje i 

henhold til samværsavtalen. Hvis loven endres slik at det er opp til foreldrene hvor mange 

dager hver av dem skal ha, kan det potensielt åpne for noe mer konflikter da foreldrene må bli 

enige om fordelingen. Departementet legger til grunn at de fleste foreldre vil håndtere dette 

bra og komme fram til en løsning. Også i dag må foreldrene være enige om en samværsavtale; 

det blir ingen deling uten en slik avtale og uten at begge foreldre melder fra til Arbeids- og 

velferdsetaten. Dersom foreldrene ikke blir enige om en annen fordeling, vil 

bostedsforelderen ha rett til alle omsorgspengedagene. Hvis vedkommende ikke ønsker å dele 

omsorgspengedager, vil det ikke skje noen deling.  

Arbeidsgiver dekker de ti første dagene med omsorgspenger hvert år. Dersom bostedsforelder 

og samværsforelder deler omsorgspengedager mellom seg, må altså også samværsforelders 

arbeidsgiver dekke noen dager der forelderen er hjemme med sykt barn. Å endre loven slik at 

foreldrene kan fordele omsorgspengedager etter avtale, og ikke strengt etter samværsavtalen, 

vil ikke endre arbeidsgiveres situasjon i særlig grad. Som i dag må samværsforelders 

arbeidsgiver være forberedt på at arbeidstakeren kan komme til å ha fravær på grunn av sykt 

barn, og at arbeidsgiver må dekke dette. Departementet legger til grunn at fordeling etter 

foreldrenes ønske i noen tilfeller kan føre til at samværsforeldre tar ut flere dager enn i dag; i 

andre tilfeller at de tar ut færre dager enn i dag.  

Ved innføring av bestemmelsen om fordeling av omsorgsdager var man blant annet opptatt av 

forutsigbarhet for arbeidsgiver. I Ot.prp. nr. 8 (1996-1997) står følgende: «Foreldrene skal 

ikke kunne avtale andre fordelingsordninger på grunnlag av individuelle ønsker og behov enn 

det som følger forholdsmessig av samværsretten. Dette skyldes administrative hensyn og at 

den foreslåtte ordning etter departementets oppfatning i de fleste tilfeller vil tilfredsstille 

foreldrenes behov. Det er arbeidsgiver som i det vesentlige yter omsorgspenger. Hensynet til 

arbeidsgiver tilsier en ordning hvor arbeidsgivers plikter fremgår klart av loven.» 
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Departementet kan ikke se at dagens ordning gir arbeidsgiver særlig forutsigbarhet. 

Arbeidsgiver vil normalt ikke være kjent med samværsavtalen som er inngått. 

Samværsavtalen kan uansett endres av foreldrene når som helst. Som nevnt over, må 

arbeidsgiver være forberedt på at en arbeidstaker som har barn, kan komme til å være borte 

når barnet er sykt. Dette gjelder både når foreldrene bor sammen og når arbeidstakeren ikke  

bor fast sammen med barnet sitt. En endring som innebærer at foreldrene selv bestemmer 

fordelingen av omsorgspengedager, vil ikke gi arbeidsgivere vesentlig mer eller mindre 

forutsigbarhet sammenlignet med i dag.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre folketrygdloven § 9-6 femte ledd første 

punktum slik at der en forelder er alene om den daglige omsorgen, kan omsorgspengedager 

fordeles mellom foreldrene etter avtale. Departementet understreker for ordens skyld at 

bostedsforelderen (som i dag) skal beholde minst ti dager, eventuelt flere dager hvis 

vedkommende har mer enn to barn eller har omsorgen for et kronisk sykt eller 

funksjonshemmet barn. 

3.2.2.3 Om melding til Arbeids- og velferdsetaten om fordeling og overføring av omsorgspengedager 

Som omtalt i 3.2.1 kan foreldre fordele omsorgspengedager etter omfanget av avtalt samvær. 

Arbeids- og velferdsetaten må få skriftlig erklæring fra begge foreldrene om 

samværsfordelingen. Krav om skriftlig erklæring gjelder også ved overføring av stønadsdager 

til ny ektefelle eller samboer.  

Uttaket av dagene er i første rekke et forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er 

arbeidsgiver som dekker kostnadene for de ti første omsorgspengedagene hvert år. Hvordan 

foreldre fordeler dagene mellom seg eller om dager blir overført til ny ektefelle eller samboer, 

er derfor først og fremst av betydning for arbeidsgiver. For Arbeids- og velferdsetaten er det 

av mindre betydning å få slike meldinger fra foreldrene. Ved å motta melding om fordeling av 

dager og utstede en bekreftelse om gjeldende fordeling, kan det oppfattes som at Arbeids- og 

velferdsetaten står som garantist for at fordelingen til enhver tid er riktig. Dette er ikke den 

reelle situasjonen. Samværsavtalen kan når som helst endres av foreldrene, og det er ingen 

krav om at foreldrene sender ny melding til Arbeids- og velferdsetaten for å få en ny 

bekreftelse på oppdatert fordeling av dager. Dette innebærer at tidligere bekreftelser på 

fordeling av dager kan være utdatert og ugyldig, uten at verken etaten eller arbeidsgiver har 

kjennskap til dette. En slik bekreftelse vil derfor ikke være noen garanti for at det ikke 

utbetales for mange dager. En risiko for at en forelder mottar flere dager enn vedkommende 

faktisk har rett på etter samværsavtalen, er derfor til stede uavhengig av om etaten mottar 

melding om fordeling. Tilsvarende gjelder for overføring av dager til ny ektefelle eller 

samboer. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at etaten i dag mottar svært få meldinger om 

fordeling og overføring av omsorgspengedager. Det vil være avbyråkratiserende å fjerne 

lovbestemmelsene om at Arbeids- og velferdsetaten skal få skriftlig melding fra foreldrene 

om fordeling og overføring av stønadsdager. For foreldrene vil det være en fordel å slippe å 

melde fra til Arbeids- og velferdsetaten. For etaten vil det være en forenkling å slippe et 

system for mottak av slike meldinger. Dette krever en egen digital søknad, en egen 

saksbehandlingsflyt med implementering og sporing av regelverk, tilpassede meldinger til 

begge parter og lagring av vedtak. 
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Departementet foreslår å fjerne andre setning i § 9-6 femte ledd om skriftlig erklæring til 

Arbeids- og velferdsetaten fra begge foreldre ved fordeling av omsorgspengedager. 

Departementet foreslår videre å fjerne andre setning i § 9-6 sjette ledd om at Arbeids- og 

velferdsetaten skal få skriftlig melding om overføring av dager til steforelder.  

3.2.2.4 Presisering av at man anses som alene om omsorgen dersom den andre forelderen er i fengsel 

eller avtjener verneplikt. 

Det fremgår av § 9-6 tredje ledd at man anses å være alene om omsorgen dersom den andre 

forelderen over lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet. Som eksempel nevnes at forelderen er 

funksjonshemmet eller innlagt i helseinstitusjon e.l. Departementet foreslår at også soning i 

fengsel og avtjening av verneplikt nevnes spesifikt i folketrygdloven § 9-6 tredje ledd. 

Tilsvarende endring foreslås i arbeidsmiljøloven § 12-9 (6) andre punktum. Selv om samme 

bestemmelse femte ledd sikrer arbeidstaker rett til permisjon, taler hensynet til tydelig og lett 

tilgjengelig informasjon for at ordlyden i arbeidsmiljøloven tilpasses folketrygdloven. Slike 

situasjoner hindrer tilsyn med barn, og ligger utenfor det den enkelte selv kan styre. Dette i 

motsetning til f.eks. arbeid eller studier som gjennomføres på et annet sted enn der familien 

bor. Forslaget er i samsvar med praksis, men vil gjøre dette tydeligere, slik at informasjonen 

blir lettere tilgjengelig for dem det gjelder. 

 

4.2.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Endringene vedr. fordeling og overføring av omsorgspengedager mellom foreldre vil ikke ha 

administrative konsekvenser utover å lette saksbehandlingen. Det vil også være en forenkling 

at Arbeids- og velferdsetaten ikke trenger å ha en løsning for melding om fordeling av 

omsorgspengedager mellom foreldrene eller om overføring av omsorgspengedager til ny 

samboer/ektefelle.  

Forslaget om at omsorgspengedager kan fordeles mellom foreldrene etter avtale uavhengig av 

skriftlig samværsavtale dersom en forelder er alene om den daglige omsorgen, kan medføre at 

enkelte foreldre endrer fordelingen av omsorgspengedager mellom seg. Dette kan medføre en 

endring i finansieringsansvaret mellom foreldrenes arbeidsgivere, og mellom arbeidsgiver og 

folketrygden. Endringen vil gjelde svært få, og foreldrenes samlede rett til 

omsorgspengedager utvides ikke. Endringen vil derfor trolig ikke ha betydning for det totale 

uttaket av omsorgspengedager. Forslaget er derfor ikke anslått å ha økonomiske konsekvenser 

av betydning verken for folketrygden eller arbeidsgiver.   

Forslaget om å presisere av at man anses som alene om omsorgen dersom den andre 

forelderen er i fengsel eller avtjener verneplikt er i tråd med gjeldende praksis, og vil derfor 

ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

 

4.3. Graderte omsorgspenger (§ 9-6) 

4.3.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
Loven angir rett til omsorgspenger i hele dager. Dette er ikke til hinder for at den enkelte 

arbeidsplass kan ha mer fleksible ordninger for sine ansatte. En rekke virksomheter har 
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fleksible løsninger i dag. § 20 i Hovedtariffavtalen for staten er et eksempel på hvordan dette 

er gjort. Mange arbeidsgivere har lokalt avtalt eller ensidig akseptert at ansatte registrerer 

omsorgsfravær i halve dager eller helt ned i halve timer. Dette er imidlertid ikke lovregulert, 

og det er opp til den enkelte arbeidsgiver å gi sine ansatte denne muligheten. 

 

4.3.2. Departementets vurderinger og forslag 
Departementet foreslår at det sist i folketrygdloven § 9-6 tas inn en bestemmelse om at 

arbeidsgiver har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis rett å ta ut omsorgspenger 

for kortere perioder enn hele arbeidsdager. På denne måten blir det tydeliggjort at en 

arbeidsgiver kan gi bedre rettigheter enn det som følger direkte av loven. Dette er en type 

regulering som i dag finnes i lovens § 8-24 fjerde ledd, som gir bestemmelser om plikt til å 

drøfte utvidet bruk av egenmelding på den enkelte arbeidsplass. Drøftingsplikten innebærer at 

arbeidsgiver har en plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det i virksomheten skal gis rett til 

å ta ut omsorgspenger for kortere perioder. Hvor omfattende drøftingene skal være og 

hvordan drøftingene skal gjennomføres, må vurderes konkret i lys av virksomhetens størrelse 

og antall arbeidstakere. Med de «tillitsvalgte» menes her valgte eller utpekte representanter 

for de ansatte.  

Større fleksibilitet for de ansatte kan gi økt arbeidsnærvær, ved at det vil være gunstig for de 

ansatte å komme på jobb etter kortvarig fravær pga. barns helse framfor å ta ut omsorgspenger 

for hele dagen. Dette er av særlig betydning ved fravær knyttet til f.eks. legebesøk. 

Selv om det ikke er noe i gjeldende regelverk som er til hinder for at det på den enkelte 

arbeidsplass åpnes for gradert uttak av omsorgspenger, ønsker departementet at alle 

virksomheter er bevisst at det er i samsvar med folketrygdloven å ha mer fleksible ordninger 

for å ta ut omsorgspenger, og at virksomhetene vurderer hvorvidt dette kan være en god 

løsning hos dem.  

Arbeidstakernes rett til omsorgspenger følges av en tilsvarende rett til omsorgspermisjon etter 

arbeidsmiljøloven § 12-9. Dersom retten til omsorgspermisjon i ti eller flere dager skal kunne 

telles i kortere tid enn hele dager, vil det i praksis kunne bli en vesentlig økning i antall ganger 

arbeidstakerne kan benytte en slik rett. Dette krever administrative løsninger for registrering, 

og for rutiner knyttet til krav om refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten dersom den ansatte 

har rett på mer enn ti dager med omsorgspenger. Innføring av slike rutiner kan være en 

belastning for enkelte arbeidsgivere. På den annen side vil man i større grad få ansatte som 

jobber før og etter behov for fri f.eks. for å følge barn til lege, framfor å ta fri hele dagen. 

Departementet mener at det i hovedsak vil være i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse å 

åpne for fleksible løsninger. Det vil imidlertid være stor variasjon mellom virksomheter med 

hensyn til muligheten til å legge til rette for timefravær. Ikke alle arbeidsplasser eller alle 

typer arbeid kan tilpasses fleksibelt fravær. Det er f.eks. ikke gitt at arbeidsplasser med skift- 

eller turnusordninger, eller publikumsrettet virksomhet hvor den ansatte er alene på jobb, 

alltid kan gjøre dette. Regelverket for omsorgspenger og omsorgspermisjon må ta hensyn til 

denne variasjonen mellom virksomheter med hensyn til muligheten til å legge til rette for 

timefravær.  
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Ved å presisere i folketrygdloven § 9-6 at arbeidsgiver har en plikt til å drøfte med de 

tillitsvalgte om det skal gis rett til gradert uttak av omsorgspermisjon og omsorgspenger, vil 

det kunne føre til at det i større utstrekning enn i dag legges til rette for fleksible ordninger der 

det er praktisk mulig. Departementets forslag tar hensyn til at det er ulike behov og ulike 

reelle muligheter i ulike virksomheter, og forutsetter dermed at spørsmålet om rett til uttak av 

omsorgspenger for kortere perioder enn hele dager avgjøres i den enkelte virksomheten. 

Forslaget får ingen konsekvenser for allerede inngåtte avtaler om gradert uttak av 

omsorgspenger.  

 

4.3.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget om å innføre en drøftingsplikt får ingen økonomiske eller administrative 

konsekvenser av betydning for arbeidsgiver eller arbeidstaker. Dersom det blir inngått en 

avtale om rett til gradert uttak av omsorgspenger og omsorgspermisjon vil det kunne få 

administrative konsekvenser for arbeidsgiver, eksempelvis knyttet til innføring av et system 

for registrering av timefravær. Kostnader knyttet til dette vil kunne være et element i 

drøftingene. Dersom drøftingene ikke fører til at det blir inngått en avtale, vil arbeidsgiver 

ensidig bestemme hva som skal gjelde. Arbeidsgiver vil derfor ikke bli pålagt kostnader 

gjennom innføring av drøftingsplikt. 

Arbeids- og velferdsetaten håndterer allerede at arbeidsgiver krever refusjon for delvis fravær, 

ned til halve timer. Forslaget får dermed ingen administrative konsekvenser for Arbeids- og 

velferdsetaten.  

Forslaget kan føre til økt bruk av graderte omsorgspenger. Økt bruk av gradering kan både 

medføre at enkelte får behov for færre omsorgspengedager samlet sett, og at terskelen for å 

bruke omsorgspengedager blir lavere som følge av at man ikke må benytte en hel dag. 

Forslaget kan derfor medføre både lavere og høyere totale kostnader både for arbeidsgiver og 

folketrygden. Ettersom det er adgang til å ta ut graderte omsorgspenger allerede i dag, vil den 

samlede effekten av drøftingsplikten imidlertid trolig bli begrenset. Endringen er derfor ikke 

anslått å ha økonomiske konsekvenser av betydning verken for folketrygden eller 

arbeidsgiver. 

 

4.4. Endring av regler for omsorgspenger ved kronisk eller 

langvarig syke eller funksjonshemmete barn (§ 9-6 andre, fjerde 

og åttende ledd og § 9-5 tredje ledd) 

4.4.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
Dersom en arbeidstaker har kronisk syke eller funksjonshemmede barn, og dette fører til en 

markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det omsorgspenger etter reglene i § 9-6 

første ledd med tillegg av ti stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. 

Med «kronisk» forstås i denne sammenheng at sykdommen har et betydelig tidsmessig 

omfang eller er livsvarig. Det vises som eksempel til Trygderettskjennelse TRR-2020-330, 

avsagt 19. april 2021, hvor retten uttaler: "Kravet om at sykdommen må være kronisk, tilsier 
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at det som utgangspunkt må dreie seg om en livsvarig sykdom. Praksis har imidlertid vist at 

det ikke er et absolutt krav at sykdommen må vare livet ut. Det vises i den forbindelse til 

Trygderettens kjennelse med ankenummer TRR-16/00625, hvor det ble lagt til grunn at det 

var for strengt å stille et ubetinget krav om at tilstanden må være livsvarig for å kunne anses 

som kronisk, men at det må oppstilles et krav om at sykdommen har et betydelig tidsmessig 

omfang […] Den framlagte medisinske dokumentasjonen gir ingen avklaring på spørsmålet 

om sykdommen er livsvarig eller om den har et betydelig tidsmessig omfang. Barnet fikk 

sykdommen i 2017, og det er opplyst i anken at det fortsatt pågår utredning og oppfølging 

med tanke på at han skal bli frisk. På denne bakgrunn mener retten at det ikke er 

sannsynliggjort at barnet har en betydelig kronisk sykdom som omfattes av punkt 27 i 

forskriften". 

Det må være en sammenheng mellom barnets sykdom og personens risiko for fravær fra 

arbeid, og det kreves at det skal være en markert høyere risiko for dette fraværet. Det er videre 

en forutsetning at Arbeids- og velferdsetaten har godtatt at barnet har en kronisk sykdom eller 

funksjonshemning. Det er fastsatt en egen forskrift med oversikt over hvilke diagnoser som i 

utgangspunktet innebærer at barnet anses som kronisk syk eller funksjonshemmet. 

I henhold til § 9-5 tredje ledd gjelder retten til omsorgspenger som hovedregel til og med det 

kalenderåret barnet fyller tolv år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, 

gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.  

Samværsforeldre og steforeldre har ikke en selvstendig rett til utvidet antall dager med 

omsorgspenger selv om barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet. De kan likevel få 

fordelt eller overført dager etter § 9-6 femte og sjette ledd. 

 

4.4.2. Departementets vurderinger og forslag 
3.4.2.1 Inkludere langvarig sykdom 

Departementet foreslår at ordlyden i folketrygdloven § 9-6 andre ledd endres, slik at det 

uttrykkelig fremgår av bestemmelsen at også langvarig sykdom kan gi rett til ti stønadsdager 

ekstra. Med langvarig menes i denne forbindelse at sykdommen antas å ville ha en varighet på 

minst ett år. Det er uansett en forutsetning at barnets helsetilstand gir markert høyere risiko 

for fravær, enten det skyldes tilstanden i seg selv, eller behovet for kontroller og oppfølging. 

Departementet foreslår at § 9-5 tredje ledd endres tilsvarende, slik at omsorgspersoner til barn 

med langvarig sykdom får rett til omsorgspenger fram til barnet fyller 18 år, på samme måte 

som foreldre til kronisk syke barn og funksjonshemmete barn. 

Departementet mener gjeldende regelverk i for liten grad tar hensyn til at barn kan være svært 

syke og foreldrene kan ha økt behov for å ta seg av dem selv om barnet ikke kan defineres 

som kronisk sykt slik dette begrepet tolkes i trygderettslig forstand. Det er ikke uvanlig at 

sykdomsbildet hos barn endres etter hvert som de vokser til, og det kan derfor være vanskelig 

å karakterisere dem som kronisk syke. Dette gjelder også der sykdommens varighet og 

prognose er uviss. Lidelser som er langvarige og alvorlige, men ikke alltid livsvarige kan 

omfatte lidelser som Tourettes syndrom, migrene, ME (CFS), periodisk febersyndrom, 

anoreksi, kronisk smertesyndrom, posttraumatisk stresslidelse og spiseforstyrrelser. Disse er 

ikke omfattet av gjeldende forståelse av ordlyden i folketrygdloven. Vi vet ikke hvordan 

foreldre til barn med slike lidelser ordner seg i dag – om de mottar pleiepenger, bruker 
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egenmelding, har ulønnet permisjon, eller finner andre løsninger når antall dager med 

omsorgspenger er brukt opp. For rett til pleiepenger kreves ikke at behovet for tilsyn og pleie 

skyldes en kronisk tilstand. Det er derfor grunn til å tro at en del foreldre med langvarig syke 

barn i dag ikke har rett til ekstra dager med omsorgspenger, men har rett til pleiepenger. 

Beregningsgrunnlag og utmåling er den samme for de to ytelsene. 

Endringen vil føre til at folketrygdloven blir mer i samsvar med arbeidsmiljøloven § 12-9, 

som gir omsorgspersoner rett til permisjon dersom barnet har kronisk sykdom, langvarig 

sykdom eller har nedsatt funksjonsevne.  

Den foreslåtte endringen vil utvide gruppen foreldre med rett til mer enn ti dager med 

omsorgspenger. Arbeidsgiver kan kreve refusjon fra trygden når det er betalt omsorgspenger i 

mer enn ti dager til en ansatt, og de økte utgiftene vil derfor falle på staten. Selv om 

arbeidstakerne allerede har rett til permisjon, kan økt rett til økonomisk kompensasjon føre til 

at flere bruker permisjonsretten. For små og mellomstore arbeidsgivere vil økt fravær fra 

arbeidsplassen i seg selv kunne være en vesentlig belastning. Det er likevel grunn til å tro at 

fraværet i all hovedsak er det samme uavhengig av retten til omsorgspenger. Dersom barnet er 

sykt, vil foreldrene som regel ha fravær fra jobb selv om dette ikke dekkes av retten til 

omsorgspenger. Departementet mener at hensynet til at barn med langvarig sykdom skal ha 

samme mulighet til å ha foreldrene hos seg som barn med kronisk sykdom, veier tungt. 

Det er etter departementets mening riktigere å gi foreldre til langvarig syke barn med et 

begrenset behov for fravær fra arbeidet utvidet rett til omsorgspenger enn at de skal motta 

pleiepenger. For pleiepenger er det et krav om minst 20 pst. fravær fra arbeidet for å få rett til 

ytelsen, mens det for omsorgspenger ikke finnes en tilsvarende nedre grense. Omsorgspenger 

er mer fleksibelt, både for arbeidsgiver og foreldrene. For foreldrene er omsorgspenger også 

en mindre byråkratisk ytelse, fordi det ikke er krav om legeerklæring fra 

spesialisthelsetjenesten for å få rett til ytelsen. For å benytte seg av omsorgspenger er det 

tilstrekkelig med egenerklæring, eller i enkelte tilfeller legeerklæring fra fastlege.  

Departementet foreslår at det presiseres i § 9-6 fjerde ledd at for at det skal gis utvidet rett til 

omsorgspenger, må Arbeids- og velferdsetaten både ha godtatt at barnet er kronisk eller 

langvarig sykt eller funksjonshemmet, og at dette fører til markert høyere risiko for fravær fra 

arbeidet for å ta seg av barnet.  

Videre foreslår departementet at "langvarig sykt" legges til i § 9-9, som regulerer når 

omsorgspenger ytes fra folketrygden. Dette er en logisk følge av at man likestiller langvarig 

syke og kronisk syke barn i § 9-6 som omhandler rett til omsorgspenger for arbeidstakere. 

3.4.2.2 Oppheve forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til 

omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd 

Departementet foreslår å oppheve forskrift 25. mars 1997 nr. 263 om hvilke sykdommer og 

funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 

andre ledd, og erstatte denne med en tydeligere regulering i folketrygdloven § 9-6 andre og 

fjerde ledd. 

Forskriften er gitt med hjemmel i § 9-6 åttende ledd. Forskriften har to paragrafer. Den ene er 

en bestemmelse som sier at barn som lider av en sykdom eller funksjonshemning som er 

nevnt i en etterfølgende liste med 26 diagnoser, omfattes av folketrygdloven § 9-6 andre ledd, 

dersom lidelsen medfører en markert høyere risiko for at foreldrene får fravær fra arbeidet for 
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å ta seg av barnet når det er sykt. I tillegg til de 26 diagnosene står det avslutningsvis en 

henvisning til andre betydelige kroniske sykdommer og funksjonshemninger enn de som er 

nevnt. Den andre paragrafen bestemmer at en ny arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakeren 

legger fram erklæring fra tidligere arbeidsgiver(e) om hvor mange dager arbeidstakeren har 

fått omsorgspenger under fravær på grunn av barns eller barnepassers sykdom i det 

kalenderåret bytte av arbeidsgiver finner sted. Forskriften har ikke vært endret siden den ble 

fastsatt i 1997. 

En diagnosebundet opplisting, slik det er gjort i denne forskriften, er en lite hensiktsmessig 

måte å fastsette regelverk på. Forskriften er lite fleksibel, da det vil ta tid før endringer i 

diagnosekriterier, sykdomsbetegnelser og behandling gjenspeiles i regelverket. Dette vises 

godt i gjeldende forskrift, som ikke nevner en rekke psykiske lidelser som er langvarige og 

som åpenbart kan gi markert økt risiko for fravær, slik som f.eks. Tourettes syndrom og 

spiseforstyrrelser. 

Selv om den manglende fleksibiliteten i noen grad er reparert ved den avsluttende 

formuleringen om andre betydelige kroniske sykdommer, kan listen bli oppfattet som 

uttømmende av både foreldre og helsepersonell. Det kan ikke utelukkes at kravene til 

dokumentasjon mv. som stilles til foreldre til barn med diagnose som ikke står på listen blir 

relativt store. På den andre siden kan det også tenkes at foreldre til barn med en diagnose som 

står på listen, nærmest automatisk får flere dager med omsorgspenger, selv om barnet er så 

mildt rammet at det i praksis ikke medfører markert høyere risiko for fravær.  

Ved å fjerne forskriften med diagnoselisten, må alle saker vurderes konkret etter kriteriene i 

loven, uavhengig av diagnose. Departementet mener dette vil medføre at utvidet rett til 

omsorgspengedager gis til de som trenger det. Departementet mener det skal være den reelle 

risikoen og det faktiske behovet for mer fravær fra arbeidet knyttet til sykdommen og 

oppfølging av barnets helsetilstand som avgjør om det skal gis større rett til fravær med lønn, 

ikke diagnosen i seg selv. 

Arbeidsgiver kan kreve refusjon fra trygden for utbetalte omsorgspenger ut over ti dager. For 

at ny arbeidsgiver ikke skal risikere å forskuttere omsorgspenger som så ikke blir refundert, 

vil det være nødvendig at arbeidsgiveren får kunnskap om hvor mange dager med 

omsorgspenger den ansatte har ut over arbeidsgivers ansvar, og hvor mange dager som er 

brukt. Arbeidsgiver kan også kreve dokumentasjon på at arbeidstakeren har rett til mer enn ti 

dager med omsorgspenger før dette forskutteres. Departementet viser til at utveksling av slik 

informasjon, og ev. behov for dokumentasjon, er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Departementet antar at arbeidsgiver i mange tilfeller nøyer seg med å innhente informasjon 

fra arbeidstakeren selv, og at det i liten grad kreves at arbeidstakeren legger fram 

dokumentasjon fra tidligere arbeidsgiver om hvor mange dager med omsorgspenger som er 

brukt. Departementet antar at det ikke er nødvendig å regulere at en ny arbeidsgiver kan kreve 

dokumentasjon fra den ansatte knyttet til dette, og foreslår derfor ikke å videreføre denne 

forskriftsbestemmelsen. Dersom høringsinstansene likevel ser behov for å regulere dette 

videre, ber departementet særskilt om innspill på dette.  

Departementet foreslår å oppheve forskriften som er gitt med hjemmel i § 9-6 åttende ledd. 

Videre foreslår departementet å justere forskriftshjemmelen, ettersom denne ved opphevelse 

av forskriften blir stående ubrukt.  
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Dette forslaget imøtekommer også anbefalingen i NOU 2020:1 Tjenester til personer med 

autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom, om at retten til 

omsorgspenger gjennomgås for å sikre at foreldre til barn med Tourettes syndrom får rett til 

utvidet antall omsorgsdager. Med dette forslaget vil foreldre til barn med denne diagnosen 

vurderes på lik linje med foreldre til barn med andre diagnoser som gir markert økt risiko for 

fravær. 

 

4.4.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
De foreslåtte endringene går ut på at langvarig sykdom i tillegg til kronisk sykdom skal gi 

utvidet rett til omsorgspenger. I tillegg skal diagnoselisten som gir rett til utvidet antall dager 

bortfalle. 

For Arbeids- og velferdsetaten vil endringene medføre flere skjønnsmessige vurderinger enn i 

dag. På den annen side vil alle vurderingene ta utgangspunkt i beskrivelsen fra behandlende 

lege, og denne vil ofte være tilstrekkelig til å fatte en avgjørelse. 

Gjeldende forskrift, som lister opp 26 tilstander som gir rett til utvidet antall dager nærmest 

uten videre, innebærer at alle saker som gjelder disse tilstandene er enkle å vurdere. For 

tilfellene som ikke faller inn under punkt 1-26, er det imidlertid en vanskelig skjønnsmessig 

vurdering. Vurderingen som gjøres, er om diagnosen som er satt kan likestilles med øvrige 

diagnoser på listen. Dette er en medisinskfaglig vurdering, og slike saker legges ofte fram for 

rådgivende overlege.  

Ved å fjerne forskriften og dermed diagnoselisten, vil alle saker vurderes med samme 

utgangspunkt, og i forhold til om barnets tilstand gir en markert høyere risiko for fravær, 

enten fordi barnet trenger pleie eller fordi foreldrene må være med barnet til kontroller, 

behandling og annen oppfølging. Dette må bygge på både medisinske og andre vurderinger, 

for eksempel en utvidet beskrivelse fra barnets lege om det er sannsynliggjort at tilstanden gir 

økt risiko for fravær fra arbeidet. Selv om flere saker skal vurderes skjønnsmessig, er det 

derfor likevel sannsynlig at vurderingen i større grad kan gjøres av saksbehandler selv, uten 

behov for å legge saken fram for rådgivende lege. Dette fører til redusert saksbehandlingstid, 

og sparer ressurser i den rådgivende legetjenesten. Endringene vil heller ikke medføre 

vesentlige utviklingskostnader.  

De foreslåtte endringene er antatt å utvide gruppen foreldre med rett til mer enn ti dager med 

omsorgspenger, da flere helsetilstander kan gi utvidet rett. Formuleringen om andre 

betydelige kroniske sykdommer i gjeldende forskrift om hvilke sykdommer og 

funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger, gir likevel Arbeids- og 

velferdsetatens en viss grad av fleksibilitet i hvordan dagens regelverk praktiseres. Ettersom 

kronisk sykdom og langvarig sykdom i stor grad er overlappende, er det derfor usikkert i 

hvilken grad praktiseringen av regelverket vil endres. Videre vet vi at det er et fåtall personer 

som bruker opp den ordinære kvoten på ti dager. Det er derfor sannsynlig at effekten av 

endringene vil være begrenset. Legges det til grunn at utvidelsen vil medføre en økning på 20 

pst. i antall foreldre med utvidet rett til omsorgspenger etter bestemmelsen, kan merutgiftene 

på usikkert grunnlag anslås til om lag 3 mill. kroner. 
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Foreldre til en del langvarig syke barn vil etter dagens regler ha rett på pleiepenger. Endringen 

vil kunne påvirke fordeling av uttak mellom pleiepenger og omsorgspenger. Siden 

beregningsgrunnlaget og utmålingen er den samme for pleiepenger og omsorgspenger og 

ordningene finansieres over samme kapittel og post på statsbudsjettet, vil en overvelting av 

mottakere fra pleiepenger til omsorgspenger ikke ha økonomiske konsekvenser for 

folketrygden.  

 

4.5. Krav til dokumentasjon ved omsorgspenger fra 

folketrygden (§ 9-7) 

4.5.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
De fleste som har rett til omsorgspengedager får de ti første dagene dekket av arbeidsgiver. 

De som ikke har rett til dette, kan likevel ha rett til omsorgspenger fra Arbeids- og 

velferdsetaten. Omsorgspenger utbetales fra Arbeids- og velferdsetaten fra første dag når 

arbeidstakeren har vært i arbeid, men har skiftet arbeidsgiver mindre enn fire uker før 

stønadstilfellet oppsto, samt i noen tilfeller til frilansere og selvstendig næringsdrivende, jf. 

folketrygdloven § 9-9. For å få omsorgspenger fra Arbeids- og velferdsetaten må det legges 

fram legeerklæring. Ved omsorgspenger fra arbeidsgiver kan man bruke egenmelding de 

første tre dagene av hvert tilfelle, slik som ved egen sykdom.  

4.5.2. Departementets vurderinger og forslag 
Mange er ikke kjent med kravet til legeerklæring fra første dag for rett til omsorgspenger fra 

Arbeids- og velferdsetaten. De må derfor be legen om legeerklæring i etterkant fordi Arbeids- 

og velferdsetaten etterspør dette når søknad om omsorgspenger behandles. Dette skaper 

merarbeid for bl.a. Arbeids- og velferdsetaten og foreldrene. Det ytes dessuten omsorgspenger 

også i tilfeller der barnet ikke er sykt, men f.eks. er til kontroll etter sykdom, eller når 

barnepasser er syk. Da er det ikke mulig å legge fram legeerklæring. Dette fører til at foreldre 

ikke får penger de strengt tatt har krav på.  

Dersom det skal stilles strengere krav til dokumentasjon ved utbetaling av omsorgspenger fra 

Arbeids- og velferdsetaten enn fra arbeidsgiver, bør dette være saklig begrunnet. Det er 

vanskelig å se at risikoen for misbruk er vesentlig større ved utbetaling fra Arbeids- og 

velferdsetaten enn ved utbetaling fra arbeidsgiver, selv om den personlige relasjonen og 

lojaliteten til arbeidsgiver mangler i den enkeltes forhold til Arbeids- og velferdsetaten. Det 

må uansett dokumenteres at man har barn og for øvrig er i en slik situasjon at det er Arbeids- 

og velferdsetaten som skal utbetale omsorgspengene. En harmonisering av reglene for 

omsorgspenger fra arbeidsgiver og fra Arbeids- og velferdsetaten vil være en fordel både for 

brukerne og etaten. Det vil bedre brukeropplevelsen, bidra til at foreldre får omsorgspenger de 

har krav på, og redusere Arbeids- og velferdsetatens administrasjon av ordningen. 

Departementet foreslår å fjerne dokumentasjonskravet i folketrygdloven § 9-7 fjerde ledd, slik 

at arbeidstaker, frilanser og næringsdrivende kan gi skriftlig egenmelding til Arbeids- og 

velferdsetaten for de første tre kalenderdagene i hvert enkelt fraværstilfelle.  



  Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
   

25 
 

4.5.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
For Arbeids- og velferdsetaten vil en slik endring være en forenkling. Egenerklæringen kan 

gjøres digital, og kravet kan potensielt behandles helautomatisk, fordi det ikke stiller krav til 

at saksbehandler vurderer om vedlegget til søknaden kommer fra lege eller ikke. Endringen 

vil også være en forenkling for brukerne, som slipper å framskaffe legeerklæring ved fravær 

på inntil tre dager. Det vil også være arbeidsbesparende for legene som slipper å utstede 

legeerklæring i disse tilfellene.  

Vi har ikke noe godt grunnlag for å si hvor mange som vil bli berørt av endringen. De fleste 

som mottar omsorgspenger har kortvarige fraværstilfeller, men enkelte har mange tilfeller i 

løpet av et år. Det antas derfor at endringen vil gjelde de fleste som mottar omsorgspenger fra 

folketrygden. De fleste framskaffer i dag de nødvendige legeattestene, men som nevnt over 

forekommer det også tilfeller der foreldre ikke får omsorgspenger fordi fraværet ikke kan 

dokumenteres ved legeerklæring. Legges det til grunn at forslaget vil øke utgiftene for 

folketrygden med om lag 5 pst., vil dette gi merutgifter på om lag 2 mill. kroner.  

4.6. Pleiepenger i livets sluttfase (§ 9-13) 

4.6.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
Personer som i hjemmet pleier nærstående i livets sluttfase, har rett til pleiepenger i inntil 60 

dager per pasient. Formålet med ordningen er å legge til rette for at personer som ønsker å dø 

hjemme, skal kunne pleies av en som står dem nær, i tillegg til av helsepersonell. Det gis 

derfor ikke pleiepenger dersom pasienten er innlagt i institusjon. Ved institusjonsopphold vil 

pleien være ivaretatt av ansatte, og nærstående som er til stede er der av andre grunner enn for 

å ivareta pasientens pleiebehov.  

Det er ingen aldersgrenser i ordningen, men i praksis benyttes den når pasienten er voksen, da 

ordningen for pleiepenger til syke barn er gunstigere, og brukes når pasienten er under 18 år. 

Det står ingenting i bestemmelsen om hvor mange som kan motta pleiepenger for samme 

pasient. I praksis tolkes dette som at bare én person om gangen kan motta pleiepenger. 

Dersom f.eks. to søsken samarbeider om å pleie en forelder i sluttfasen, vil de altså ikke 

kunne få pleiepenger for samme dag, men de kan f.eks. få pleiepenger annenhver dag. 

Det store flertall av pasientene har én pleier gjennom hele perioden. I gjennomsnitt ytes det 

pleiepenger i 17 dager per pasient, og det er svært sjelden kvoten på 60 dager brukes opp. 

4.6.2. Departementets vurderinger og forslag 
3.6.2.1 Gi rett til at to personer kan ta ut pleiepenger samtidig 

Som det fremgår av punkt 3.6.1, er det i regelverket i dag åpnet for at flere pleieytere kan 

motta pleiepenger for samme pasient. Dette innebærer at flere pleieytere kan dele på det 

samlede antall stønadsdager, men det er ikke anledning for at mer enn en person av gangen 

kan ta ut pleiepenger for samme dag.  

Pleie i hjemmet i livets sluttfase vil kunne kreve kontinuerlig tilstedeværelse av pårørende og 

helsepersonell. I mange tilfeller vil det kunne være behov for at flere pleieytere kan være til 

stede i hjemmet samtidig. Det kan tenkes tilfeller hvor pasienten har så stort behov for pleie, 

eller at gjøremålene er så omfattende, at det er nødvendig med tilstedeværelse fra flere.  
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Det vil dessuten i mange situasjoner kunne være vanskelig for pleieyter å gå på arbeid de 

dagene vedkommende ikke innvilges pleiepenger fordi en annen mottar pleiepenger for de 

dagene. Departementet vet at mange pårørende mottar sykepenger, og det er nok også mange 

som får lønnet eller ulønnet velferdspermisjon fra arbeidsgiver. Dersom dette gjelder personer 

som pleier nærstående i livets sluttfase, er det pleiepenger som er korrekt ytelse, uavhengig av 

om også andre personer pleier pasienten. Dette tilsier at det er et behov for at flere skal kunne 

ta ut dager samtidig. 

De siste årene har stadig flere alvorlig syke pasienter valgt å dø hjemme. En undersøkelse 

gjennomført av Opinion på oppdrag fra Fransiskushjelpen viser at det har vært en økning på 

antall som har valgt å dø hjemme på 60 pst. fra 2019 til 2020. Det antas at dette kan skyldes 

strenge smitteverntiltak og besøksrestriksjoner ved sykehus og sykehjem som følge av Covid-

19-pandemien. Først i 2022 vil man kunne se hvorvidt dette er en varig endring. 

Tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet fra 2018 viser at det i en overvekt av tilfellene (86 

pst.) kun er én pleieyter for hele perioden, selv om det er anledning til å dele på dagene. I 

mange tilfeller vil pasienten også motta medisinsk oppfølging og pleie av helsepersonell, som 

kommer i tillegg til pleien fra de nærstående.  

Departementet understreker at pleiepenger i livets sluttfase skal gis til personer som yter aktiv 

pleie til pasienten. Dette er årsaken til det ikke ytes pleiepenger når pasienten er innlagt på 

sykehus. Departementet foreslår derfor å begrense antallet samtidige nærstående pleieytere til 

to personer. Dette er også samme antall som kan motta pleiepenger samtidig i forbindelse med 

barns sykdom.  

Departementet foreslår å presisere i § 9-13 at to personer kan ta ut pleiepenger samtidig etter 

denne ordningen. Den maksimale rammen på 60 dager skal ikke påvirkes av dette. Dette 

innebærer at dersom to personer samtidig mottar 100 pst. pleiepenger etter bestemmelsen, kan 

ytelsen utbetales i maksimalt 30 dager til hver. På denne måten blir det større fleksibilitet og 

opp til den enkelte å vurdere behovet for pleie. Det vil være pasienten selv som skal 

bestemme om vedkommende ønsker å bli pleiet av flere samtidig. Det vil også kunne gi 

personer som pleier på kvelds- eller nattestid, mulighet til nødvendig hvile på dagtid. 

Ved å gi flere pleieytere anledning til å ta ut pleiepenger for samme dag, vil kvoten på 60 

dager kunne brukes opp raskere. Arbeids- og velferdsetatens statistikk over bruk av ytelsen 

viser imidlertid at det er en svært liten gruppe som i dag nærmer seg denne grensen. I 2018 

ble det gjennomsnittlig utbetalt pleiepenger for 17,2 dager per pasient. Departementet mener 

bruken av ordningen viser at det er liten risiko for at man ved slikt dobbelt uttak vil nå det 

maksimale antallet dager per pasient.  

3.6.2.2 Presisere at samme legeerklæring kan gjelde for alle pleierne 

Departementet foreslår å presisere i § 9-16 femte ledd at samme legeerklæring kan legges til 

grunn for alle som pleier en nærstående. Dette vil gjelde enten de yter pleie samtidig, eller 

veksler på å yte pleien gjennom den totale pleieperioden.  

Arbeids- og velferdsetaten kan med hjemmel i folketrygdloven 21-4 be om de opplysninger 

som er nødvendige for å vurdere om vilkårene for rett til ytelse er oppfylt. Rammene for 

hvilke opplysninger etaten kan innhente, vil gå fram av folketrygdlovens nødvendighetskrav, 

sammenholdt med blant annet forvaltningsrettslige bestemmelser og regler om personvern. 

Dersom etaten må ha opplysninger om den pleietrengendes tilstand for å vurdere om ytelse 
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etter folketrygdloven kan gis, vil loven derfor åpne for det. Ved å fjerne kravet til at hver 

søker skal legge fram en egen legeerklæring, vil Arbeids- og velferdsetaten selv kunne 

vurdere om det er nødvendig å be om legeerklæring i den aktuelle saken. Dersom den 

legeerklæring som foreligger i en pleiers sak inneholder opplysninger som er tilstrekkelig for 

å avgjøre en annen pleiers sak, skal etaten kunne bruke opplysningene i denne 

legeerklæringen, uten at det må framskaffes en ny legeerklæring.  

Hensikten med endringen er å presisere vilkåret om nødvendighet i folketrygdloven § 21-4, 

samtidig legge til rette for at etaten kan utøve noe mer fleksibilitet ved saksbehandlingen av 

saker der en nærstående ligger for døden. 

4.6.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget om at to personer kan motta pleiepenger samtidig vil potensielt kunne medføre mer 

manuelt arbeid for saksbehandlerne i Arbeids- og velferdsetaten. Pga. lavt saksomfang antas 

det likevel at endringen ikke vil føre til behov for større ressursbruk.  

Forslaget om at to personer kan ta ut pleiepenger samtidig vil kunne medføre at samlet uttak 

av pleiepengedager øker og dermed gi økte utgifter for folketrygden. I 2018 var det én 

pleieyter i 86 pst. av tilfellene. Det antas at flere vil benytte seg av to pleieytere dersom 

regelverket blir mer fleksibelt. Enkelte av de som vil få rett til samtidig uttak, mottar trolig i 

dag i stedet sykepenger eller velferdspermisjon fra arbeidsgiver. Forslaget vil dermed også 

kunne innebære en forskyvning av utgifter fra arbeidsgivere til trygden.  

Vi har ikke et godt grunnlag for å anslå hvor mange som vil benytte seg av retten til samtidig 

uttak av pleiepenger. Det vil fortsatt være tilfeller der det er mer hensiktsmessig eller ønskelig 

for flere pleieytere å motta stønad for forskjellige dager, ev. en kombinasjon. Det vil fortsatt 

også være et krav om at ytelsen gis til personer som yter aktiv pleie til pasienten. Legges det 

til grunn at det etter regelendringen vil være to pleieytere til stede i 15 pst. av tilfellene, vil 

dette gi merutgifter for folketrygden på om lag 6 mill. kroner. 

Forslaget om at samme legeerklæring kan legges til grunn for alle som pleier en nærstående 

vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

4.7. Opplæringspenger (§ 9-14) 

4.7.1. Bakgrunn og gjeldende rett 
Familier med barn med funksjonsnedsettelser og varig sykdom opplever utfordringer og 

hindringer familier med funksjonsfriske barn ikke møter. Opplæring av støtteapparatet rundt 

et funksjonshemmet eller langvarig sykt barn setter familien i stand til å ivareta barnets 

grunnleggende rettigheter. Det gis rett til opplæringspenger til et medlem med omsorg for 

funksjonshemmet eller langvarig sykt barn ved deltagelse på kurs eller annen opplæring ved 

godkjent helseinstitusjon, dersom opplæringen er nødvendig for at medlemmet skal kunne ta 

seg av og behandle barnet. Det er altså ikke tilstrekkelig at opplæringen oppleves som nyttig. 

Det kan også ytes opplæringspenger når kurset holdes utenfor helseinstitusjonens lokaler, 

under forutsetning av at kurset eller opplæringen fullt ut skjer i helseinstitusjonens regi. 

Det kan også ytes opplæringspenger ved deltakelse på foreldrekurs ved et offentlig 

spesialpedagogisk kompetansesenter.  



  Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
   

28 
 

For personer som er omfattet av trygdeforordningen, (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 

(EØS-borgere samt statsløse og flyktninger bosatt i EØS-stater, og deres familiemedlemmer), 

kan det ytes opplæringspenger ved opphold i EØS-stater. Det gis en begrenset rett til 

opplæringspenger ved opphold i utlandet utover EØS-stater, jf. folketrygdloven § 9-4.  

Det er et vilkår for rett til opplæringspenger at opplæringen har et omfang på minst 20 pst. av 

en arbeidsuke, og at inntektstapet tilsvarer minst 20 pst. av inntekten. Reisetid kan regnes 

med. Korte kurs og opplæring som gis utenfor foreldrenes arbeidstid, f.eks. på kveldstid, gir 

derfor ikke rett til opplæringspenger. 

Det er ingen øvre aldersgrense for rett til ytelser etter denne paragrafen. Det kan ytes stønad 

selv om personen det gis opplæringspenger for er over 18 år. 

4.7.2. Departementets vurderinger og forslag 
Det er et vilkår for rett til opplæringspenger i dag at personen har "omsorg for" barnet. 

Barnets foreldre vil som hovedregel alltid anses for å ha "omsorg for" barnet, men også andre 

omsorgspersoner vil kunne ha rett til opplæringspenger.  

Begrepet "omsorg for barn" er i Arbeids- og velferdsetatens praksis og i rettspraksis tolket 

mer utvidende i folketrygdloven § 9-14 sammenlignet med andre bestemmelser i kapittel 9 

der likelydende begrep er brukt. I eksempelvis folketrygdloven § 9-5 menes det med "omsorg 

for barn" foreldre som har den daglige omsorgen for barnet. Arbeids- og velferdsetaten har i 

praksis utvidet personkretsen i folketrygdloven § 9-14 til å gjelde også for eksempel voksne 

søsken og besteforeldre. Etter departementets vurdering er det uheldig å ha ulike betydninger 

av samme begrep i samme kapittel av loven. 

Departementet foreslår å endre ordlyden i folketrygdloven § 9-14, slik at personer som har 

behov for nødvendig opplæring for å kunne ta seg av og behandle barnet får rett til 

opplæringspenger. Departementet ønsker med forslaget å klargjøre at lovteksten skal tolkes i 

samsvar med dagens praksis. Dette tydeliggjør at også andre personer enn barnets foreldre 

som har en rolle med å ivareta barnet vil kunne ha krav på opplæringspenger. Det kreves ikke 

at vedkommende har den daglige omsorgen for barnet, det er tilstrekkelig at man pleier og tar 

seg av barnet i perioder. Den faktiske relasjonen og tilknytningen til barnet vil være av 

betydning. Det er et krav om at opplæringen vil måtte være nødvendig for at vedkommende 

skal kunne ta seg av og behandle barnet. Eksempelvis vil da besteforeldre, tanter og onkler ha 

krav på nødvendig opplæring dersom de periodevis tar seg av barnet. Forslaget er ikke ment å 

medføre en realitetsendring i personkretsen som i dag faller inn under ordningen. Personer 

som i kraft av yrket sitt tar seg av barnet, har ikke rett til opplæringspenger etter denne 

bestemmelsen 

Som nevnt gjelder retten til opplæringspenger også etter at personen det gis opplæringspenger 

for har fylt 18 år. Mange personer med funksjonshemminger og varig sykdom har behov for 

tett oppfølging av trygge omsorgspersoner hele livet. Denne rollen fylles ofte av foreldrene, 

også etter at barnet er blitt voksen, eventuelt har flyttet hjemmefra til egen bolig. Hensikten 

med bestemmelsen tilsier at opplæring også kan gis til andre personer som spiller en viktig 

rolle i personens liv, ved å ta seg av eller behandle vedkommende, også som voksen. Når 

rettigheten knyttes til «omsorgen for» kommer dette på spissen, fordi det i utgangspunktet 

ikke er noen som har «omsorgen for» personer som har fylt 18 år og er myndige. Når 

personen ikke lenger bor hjemme hos omsorgspersonen problematiseres dette ytterligere. 
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En endring i ordlyden kan medføre at flere mottar opplæringspenger for personer som har fylt 

18 år, noe som vil være i tråd med lovens hensikt, og derfor en riktig justering av dagens 

praksis. Fordi det fremdeles er krav til at opplæringen er nødvendig for at vedkommende skal 

kunne ta seg av og behandle personen, vil personkretsen naturlig være begrenset for personer 

over 18 år. 

4.7.3. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget om å endre begrepet "med omsorg for" til "den som trenger opplæring for å ta seg 

av og behandle barnet" når det gjelder hvem som skal rett til opplæringspenger, vil ikke ha 

vesentlige administrative konsekvenser for Arbeids- og velferdsetaten. Forslaget vil i 

prinsippet innebære en utvidelse av personkretsen, og vil dermed kunne medføre økte utgifter 

for folketrygden.  

For personer som tar seg av og behandler et barn under 18 år med funksjonshemming eller 

langvarig sykdom, innebærer dagens praksis at det etter en konkret vurdering kan gis 

opplæringspenger til andre personer enn de "med omsorg for" barnet. Ettersom forslaget vil 

bidra til å harmonisere lovteksten med dagens praksis, er det ventet at de økonomiske 

konsekvensene av forslaget vil være begrensede knyttet til denne gruppen. 

For personer som tar seg av og behandler en personer over 18 år med funksjonshemming eller 

langvarig sykdom, antas det at forslaget vil kunne medføre at flere får rett til 

opplæringspenger. Vi har ikke statistikk som kan belyse hvor mange som vil bli berørt, men 

basert på erfaringer fra pleiepengeordningen vet vi at det er få tilfeller som gjelder denne 

gruppen. På bakgrunn av dette kan det anslås at disse tilfellene utgjør 5 pst. av mottakerne av 

opplæringspenger, som tilsvarer om lag 3 mill. kroner av utgiftene til opplæringspenger. 

Legges det til grunn at endringen vil medføre en økning i antall mottakere på 10 pst. i denne 

gruppen, vil dette gi merkostnader på om lag 0,3 mill. kroner for folketrygden.  

 

Utkast til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
 

§ 8-18 tredje ledd tredje punktum: 

 Retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsgiveren skal betale sykepenger på 

grunnlag av legeerklæring (§ 8-7), og legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen 

14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik erklæring, såfremt det har vært mulig for 

arbeidstakeren å sende legeerklæringen. 

 

§ 8-41 andre ledd bokstav a): 

a) Sykepenger fastsettes ut fra den aktuelle månedsinntekten, se § 8-28 til§ 8-30. 

  

§ 8-43 andre ledd: 
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Sykepengegrunnlaget fastsettes etter de bestemmelsene som gjelder for et medlem som har 

inntekt både som arbeidstaker og som selvstendig næringsdrivende, se § 8-41. Inntekt som 

arbeidstaker og frilanser fastsettes ut fra den aktuelle månedsinntekten etter § 8-41 andre 

ledd a). Inntekt som selvstendig næringsdrivende fastsettes ut fra den pensjonsgivende 

årsinntekten etter § 8-41 andre ledd b). 

 

§ 8-49 første ledd andre punktum: 

Til et medlem som mottar dagpenger under arbeidsløshet, eller som opptjener ventetid etter § 

4-9, ytes det sykepenger etter bestemmelsene i kapitlet her fra og med den dag medlemmet 

blir arbeidsufør. 

Bestemmelsens andre punktum blir tredje punktum. 

 

§ 9-5 tredje ledd skal lyde: 

 Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. 

Dersom barnet er kronisk eller langvarig sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og 

med det året barnet fyller 18 år. 

 

§ 9-6:  

§ 9-6. Antall dager med omsorgspenger 

 Omsorgspenger etter § 9-5 første ledd ytes til den enkelte arbeidstaker i opptil 10 

stønadsdager for hvert kalenderår. Har vedkommende omsorgen for mer enn to barn, ytes det 

omsorgspenger i opptil 15 stønadsdager. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, økes 

antallet stønadsdager til henholdsvis 20 og 30. 

 Dersom en arbeidstaker har kronisk eller langvarig syke eller funksjonshemmete barn 

og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet for å ta seg av barnet, ytes 

det omsorgspenger etter reglene i første ledd med tillegg av 10 stønadsdager for hvert kronisk 

sykt eller funksjonshemmet barn. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall 

stønadsdager 

 Arbeidstakeren regnes for å ha aleneomsorg for et barn også hvis den andre av barnets 

foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi han eller hun er funksjonshemmet, i 

fengsel, avtjener verneplikt, er innlagt i helseinstitusjon e.l. 

 For at arbeidstakeren skal få utvidet rett til omsorgspenger etter andre ledd, må 

Arbeids- og velferdsetaten ha godtatt at barnet er kronisk eller langvarig sykt eller 

funksjonshemmet, og at dette fører til markert høyere risiko for fravær fra arbeidet for å ta 

seg av barnet. 

 Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene 

fordeles mellom foreldrene etter avtale. 
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 Når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan opptil 10 av 

stønadsdagene overføres til ektefelle, eller til samboer når samboerforholdet har vart i minst 

12 måneder.  

 Reglene i denne paragrafen gjelder tilsvarende for frilansere og selvstendig 

næringsdrivende, men slik at det ytes omsorgspenger etter utløpet av ventetiden, se § 9-9 

første ledd. 

 Arbeidsgiver kan gi rett til omsorgspenger for kortere perioder enn hele dager. 

Arbeidsgiveren har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis slik rett til å ta ut 

omsorgspenger for del av dag.  

 Departementet kan gi forskrifter om gjennomføringen av bestemmelsene i denne 

paragrafen. 

 

§ 9-7 fjerde ledd:  

 For at arbeidstakeren, frilanseren eller den selvstendige næringsdrivende skal få rett til 

omsorgspenger fra trygden må barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med 

egenmelding de første tre kalenderdagene, og deretter med legeerklæring. 

 

§ 9-9 første ledd: 

Trygden yter omsorgspenger dersom arbeidstakeren har vært i arbeid eller i en likestilt 

situasjon (§ 9-2 jf § 8-2) i til sammen minst fire uker umiddelbart før fraværet, men ikke har 

rett til omsorgspenger fra en arbeidsgiver. Til frilansere og selvstendig næringsdrivende ytes 

det ikke omsorgspenger fra trygden de ti første fraværsdagene (ventetid). Dersom frilanseren 

eller den selvstendig næringsdrivende bare har omsorg for et kronisk eller langvarig sykt eller 

funksjonshemmet barn over 12 år, ytes omsorgspenger fra og med 1. fraværsdag 

 

 

§ 9-13: 

§ 9-13. Pleiepenger for pleie av en nærstående i livets sluttfase 

 Til medlem som i hjemmet pleier en nærstående i livets sluttfase, ytes det pleiepenger 

i opptil 60 dager for hver pasient. Det kan ytes pleiepenger til inntil to personer samtidig.  

 

§ 9-14: 

§ 9-14. Opplæringspenger til et medlem som tar seg av et langvarig sykt eller 

funksjonshemmet barn 

 Et medlem som trenger nødvendig opplæring for å ta seg av og behandle et barn med 

en funksjonshemning eller en langvarig sykdom, kan få opplæringspenger, dersom 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-02-28-19/%C2%A78-2
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medlemmet gjennomgår opplæring ved en godkjent helseinstitusjon  eller deltar på 

foreldrekurs ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter 

 Stønaden kan gis selv om barnet har fylt 18 år. 

 

§ 9-16 femte ledd: 

 For å få rett til pleiepenger etter § 9-13 må det legges fram legeerklæring fra den 

helseinstitusjonen eller den legen som har behandlet pasienten. Samme legeerklæring kan 

benyttes av flere pleiepengemottakere. 

 

Utkast til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, 

arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
 

§ 12-9 sjette ledd andre setning: 

Det samme gjelder hvis det er to om omsorgen, men en av dem er langvarig avskåret fra 

tilsynet med barnet på grunn av nedsatt funksjonsevne, innleggelse i helseinstitusjon som 

langtidspasient, soning av straff, avtjening av verneplikt, eller tilsvarende forhold  



 
 

 

Statsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Beredskap, utgifter til håndtering av covid-19-pandemien og finansiering 
i 2022 
Kommunene gjør en stor innsats i bekjempelsen av covid-19-pandemien. Kommunenes 
beredskapsarbeid, arbeidet med smittevern, oppfølging av TISK-strategien (teste-isolere-
smittespore-karantenere) og vaksineringsarbeidet, samt oppfølgingen av den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten har vært og er helt avgjørende for håndteringen av pandemien.  
 
Kommunesektoren vil ha en svært viktig rolle i håndteringen av pandemien også framover. 
Selv om mange av tiltakene nå er tatt ned, må kommunene opprettholde beredskap og 
kapasitet til håndteringen også videre i 2022.  
 
Nær 400 000 vaksinedoser ble satt i uke 1 og i uke 2. Selv om vaksinasjonstempoet nå har 
gått noe ned er det viktig med et åpent og tilgjengelig tilbud som til enhver tid dekker 
etterspørselen både for grunnvaksinasjon og oppfriskningsdoser. Det betyr at kommunene 
per i dag må opprettholde dagens vaksinekapasitet.  
 
Selv om det er gjort betydelige endringer i TISK-strategien, er det fremdeles behov for å sikre 
testkapasitet både til å håndtere utbrudd, og til å tilby innbyggerne nødvendig testing. 
Helsedirektoratet vil sende ut mer enn 40 millioner tester til kommunene i ukene som 
kommer. Det betyr at det er behov for å opprettholde frostfri lagerkapasitet og en 
hensiktsmessig løsning for distribusjon til innbyggerne i tråd med gjeldende 
prioriteringskriterier og anbefalinger. Det er viktig at kommunene fremover opprettholder 
dagens testkapasitet.  
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Side 2 
 

 
Regjeringen har vært opptatt av forutsigbarhet for kommunen og det betyr at regjeringens 
strategi og beredskapsplan gjelder ut april. Den finnes her; 
Håndteringen av covid-19-pandemien (regjeringen.no)  
Strategien angir hvilken beredskap kommunene skal planlegge med, både innen testing og 
vaksinasjon. Og så vil jeg minne om at kommunesektoren vil bli kompensert for samlede 
merutgifter og mindreinntekter som følger av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak. 
Dette inkluderer også utgifter knyttet til slik beredskap. 
 
For å kartlegge de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kommune- 
sektoren, ble det i april 2020 nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og 
kommunesektoren. Vurderinger av kommunenes kostnader til beredskap, særskilte 
smitteverntiltak, TISK-arbeid og vaksinasjon inngår i dette arbeidet. Arbeidsgruppen har 
avgitt flere rapporter, senest i august 2021. Den neste rapporten skal leveres innen 1. april 
2022. I dette arbeidet har arbeidsgruppen kartlagt de økonomiske konsekvensene for 2021. 
Arbeidsgruppen vil få forlenget sitt mandat, slik at den også vil kartlegge de økonomiske 
konsekvensene av pandemien for kommunesektoren for første halvår 2022. 
 
Regjeringen vil for øvrig legge frem ny strategi denne våren med forventninger til videre 
beredskapskapasitet.   
 
 
Med hilsen 
 

 
Ingvild Kjerkol 
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1. Bakgrunn 

Osen ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Kommunen har fortsatt 

eier- og forvaltningsansvar for sine kulturminner, museumsanlegg, med mer. Museet 

Midt IKS skal bistå kommunen i en rådgivende funksjon innen museal virksomhet.  

Det er per i dag to distriktskonservatorer som ivaretar denne oppgaven i 9 kommuner 

(Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Osen, Overhalla og Røyrvik). De 

ni kommunene er organisatorisk lagt sammen under Distriktsseksjonen hos Museet 

Midt. 

 

2. Kontaktpersoner/roller 

2.1 I Osen kommune er sektorleder for oppvekst og kultur første kontakt overfor 

museet, og utarbeider Strategidokumentet i samarbeid med 

distriktskonservatorene. 

2.2 Videre forankring i kommunen går via formannskapet til kommunestyret med 

sektorleder som saksbehandler. Sektorleder er også bindeleddet mellom 

distriktskonservatorene og museumsstyret. Distriktskonservatorene informerer 

direktør og styret i Museet Midt IKS, og implementerer strategidokumentet i egen 

virksomhetsplan. 

2.3 Strategidokumentet skal gi alle parter mulighet til å bli enige om prioriterte mål, 

 og utvikle en 3-årsplan for arbeidet. Dokumentet vil bidra til å gjøre arbeidet mer 

 forutsigbart og målbart. 
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3. Prioriterte mål 

Ikke prioritert rekkefølge. 

OSEN BYGDETUN 

➢ Bygningsvern 

▪ Rådgiving bygningsvern ved behov 

 

➢ Gjenstandsregistrering og –bevaring 

▪ Oppfølging og bistand 

 

➢ Formidling 

▪ Rådgiving og bistand fornying formidlingstilbud 

 

➢ Samarbeid med andre aktører 

▪ Samarbeid med skolen og barnehage 

▪ Samarbeid med frivillige lag og foreninger 

▪ Utstillinger 

KULTURMINNEPLAN 

➢ Bistand i arbeidsgruppe 

 

➢ Oppfølging av tiltak 

 

 

4. Fremdriftsplan 

I fremdriftsplanen defineres hovedaktiviteter, dvs. prioriterte mål/ oppgaver for hvert 

år. Planen skal gi en kort oversikt. Meningen er å skape forutsigbarhet, og gi et 

dokument som kan brukes for å se om målene er oppnådd. Planen skal ikke sperre for 

akutte behov, eller endringer i prioriteringer. 

Det legges opp til at sektorleder for oppvekst og kultur og distriktskonservatorene har 

en felles gjennomgang av planen en gang i året, med evaluering av arbeidet som ble gjort 

og revidering av planen.  
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5. Vedlegg

Avtalen mellom Museet Midt og kommunene definerer følgende kjerneoppgaver for
distriktskonservatorene:

- Faglig rådgiving ved restaurering i samsvar med museale kravspesifikasjoner for bygninger,
anlegg og samlinger som ikke omfattes av fredningsbestemmelser.

- Rådgiving ved vedlikehold av bygninger og anlegg, herunder tekniske installasjoner.
- Rådgiving til registrering, bevaring og konservering av gjenstander (samlinger) og

interiører.
- Rådgiving til utstillingsproduksjon og utvikling ved anlegget.
- Bidra til økt formidling og utarbeidelse av formidlingsmateriell ved de enkelte

museumsanlegg.
- Medvirke til publikumsrettet drift av bygninger og anlegg.
- Bidra til markedsføring av kommunens publikumsrettede museumstilbud gjennom tilgang

til markedsføring på MM IKS sine hjemmesider på internett.
- Rådgiving og bistand ved prosjektsøknader.
- Yte faglig bistand gjennom tilbud om kurs i regi av MM IKS.
- Avtalen omfatter tilknytning til museumsregistreringssystemet PRIMUS via MM IKS sitt

abonnement på denne ordningen.
- MM IKS forplikter seg til å gjennomføre minimum to møter/befaringer i hver kommune i

løpet av året.
- Rådgiving i forbindelse med attraksjonsutvikling.

20
221 - Osen Bygdetun,

oppfølging av
planverk:
Utviklingsplan,
byggteknisk rapport

2 - Osen Bygdetun,
samlingsforvaltning:
Oppfølging Primus

3 - Osen Bygdetun,
samlingsforvaltning:
Sikringsgjennomgang

4 - Kulturminneplan:
Deltakelse i
arbeidsgruppe

5 - Formidlingstiltak

20
231 -Osen Bygdetun,

oppfølging av
planverk:
Utviklingsplan,
byggteknisk rapport
og sikringsplan

2 -Osen Bygdetun:
samlingsforvaltning:
Oppfølging Primus

3-Osen Bygdetun,
samlingsforvaltning:
Samlings-
gjennomgang

4 -Kulturminneplan:
Oppfølging av tiltak

20
241 -Osen Bygdetun,

oppfølging av
planverk:
Utviklingsplan,
byggteknisk rapport
og sikringsplan

2 -Osen Bygdetun,
samlingsforvaltning:
Oppfølging Primus

3 -Kulturminneplan:
Oppfølging av tiltak

4 -Formidlingstiltak



Emne: Strategidokument
Kopi: Therese Danielsen <therese.danielsen@museetmidt.no>
Til: Aaknes Sissel Blix <Sissel.Blix.Aaknes@osen.kommune.no>
Sendt: 07.12.2021 09:56:56
Fra: Stine Bjørntvedt <stine.bjorntvedt@museetmidt.no>
Hei
Vedlagt ligger strategidokumentet for Osen 2022-24.
Gi oss tilbakemeldinger hvis det kommer noen innspill.
 
God jul!
 
Mvh
Stine Bjørntvedt
Distriktskonservator
Museet Midt IKS
 
Tlf 48 88 00 49
www.distriktsseksjonen.no
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Vår ref. 21/1139 - 6
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes

Osen kommune

Dato 07.02.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
009/22 Kommunestyret 16.03.2022

Endring av medlemmer i Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Rådmannens innstilling:
1. Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne blir bestående av 5 representanter
2. Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne går bort fra personlig 

varamedlemmer, og bruker en liste over varamedlemmer
3. Det nye Rådet for eldre og peroner med nedsatt funskjonsevne blir bestående av:

 
Politisk valgt:
Kjell Petter Hestmo - leder
Tovemerethe Stjern
Gunhild Osen 
Osen Pensjonistrforening:
Per A. Rødøy
Roan og Osen Handicaplag:
Eldrid Melhus
Vara: 
Ingrid Svee Nordmeland
May-Britt Strand
Marita Strand
Jorunn Alette Aune
Sigfrid Østvann

Sakens bakgrunn og innhold:
Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har bestått av 5 medlemmer siden 
begynnelsen av 2020. Da konstitueringen ble foretatt var det 5 medlemmer + varamedlemmer, men 
kommunestyret valgte i ettertid å ta inn et sjette medlem med vara for å representere 
sykehjemmet.  
Rådet opplever at det sist oppnevnte medlemmet ikke møter på møtene. Medlemmet har heller ikke 
gitt beskjed, slik at det har ikke vært mulig å kalle inn vara. Leder i rådet har snakket med 
medlemmet uten at dette har ført til noen endring, og det er i tillegg sendt et brev fra ordfører med 
anmodning om å møte eller si fra seg plassen. Det er ikke mottatt svar på dette. Brevet ble sendt 
16.12.2021.
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Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Saken berører ikke folkehelseperspektivet

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Saken berører ikke klimaperpektivet

Sammendrag:
Rådet har fungert godt med sine 5medlemmer, 3 av disse er politisk valgt inn, mens de 2 andre 
representerer Osen pensjonistforening og Roan og Osen Handicaplag. Det siste medlemmet 
representerte ansatte ved sykehjemet, men dette representantskapet er allerede ivaretatt av den 
ene representanten som er politisk innvalgt. 
Jfr Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdom §3, er det kommunestyret som bestemmer hvor mange medlemmer og varamedlemmer 
rådet skal ha. Kommunen kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. Jfr 
Kommuneloven §5.7.
Med bakgrunn i dette foreslås det at rådet fortsetter med de 5 medlemmene som ble valgt inn i 
første omgang. Alle medlemmene er oppsatt med personlig vara, men siden kommunestyret kan 
bestemme antall varamedlemmer, foreslås det å sette opp en prioritert rekkefølge av 
varamedlemmene. Dette for å opprettholde kontinuitet i arbeidet. 
Medlemmene av Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne blir da bestående av:
Politisk valgt:
Kjell Petter Hestmo - leder
Tovemerethe Stjern
Gunhild Osen 
Osen Pensjonistrforening:
Per A. Rødøy
Roan og Osen Handicaplag:
Eldrid Melhus
Vara: 
Ingrid Svee Nordmeland
May-Britt Strand
Marita Strand
Jorunn Alette Aune
Sigfrid Østvann
 
 
Roar Leirset
rådmann
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Vår ref. 22/154 - 2
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes

Osen kommune

Dato 28.02.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
010/22 Kommunestyret 16.03.2022

Endring av vedtekter skolefritidsordning - SFO

Rådmannens innstilling:
Osen kommunestyre vedtar
1. Opprettholde ordningen som den er i dag, med kjøp av enkeltimer ved behov.
2. Ingen barn skal ha mer enn 9,5 timer totalt pr dag
3. Tilbud til de som kjøper enkeltimer kan gis i samarbeid mellom barnehage og SFO, men utløser 
dette behov for flere voksne, skal SFO belastes
4. Evaluere behovet før skoleslutt 2022, for evt å justere åpningstiden fra høsten 2022. 

Sakens bakgrunn og innhold:
Det har den siste tiden kommet flere henvendelser ang lengre åpningstid ved SFO. Åpningstiden er i 
dag 07:30 – 16:30, men vi har hatt noen henvendelser fra enkeltforeldre med behov for tidligere 
åpningstid enn 07:30.
Det er også kommet en henvendelse fra FAU-leder som melder om at det er flere som har behov for 
tidligere åpningstid, men vi har foreløpig ikke fått inn søknader fra flere.
I dag fungerer det slik at foresatte har mulighet til å kjøpe en ekstra time når de har behov for f.eks. 
tidligere oppstart, jfr SFO-vedtekter. Tidligere oppstart i SFO vil gi økonomiske konsekvenser for SFO. 
Vi har til nå ikke hatt mange med dette behovet, og derfor har løsningen blitt at de det gjelder har 
fått tilbud om opphold i barnehagen. Pr i dag har barnehagen to SFO-elever. Dette gjør at 
barnehagen går med underbemanning i tiden fra ca 0700 – 0730. Barnehagen har ikke mulighet til å 
ta imot flere fra SFO uten å øke bemanningen.
SFO-elevene som i dag er på barnehagen på morgenen er sammen med barna i Einerhaugen, da 
dette er de barna som er nærmest i alder. Det gjør at den ansatte i SFO må opp for å hente barna 
som skal fra barnehagen til SFO på skolen, dvs den SFO ansatte må starte før åpningstiden i SFO slik 
at de er tilbake til skolen til SFO åpner.
Forslag på nye vedteker er sendt til FAU, ansatte i SFO og SU. 
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
De fleste elevene i SFO er for små til å være alene hjemme når foreldre drar på jobb, og da er SFO en 
god arena å være på. Samtidig ser vi at stadig flere barn bruker hele åpningstiden i SFO, i tillegg til at 
de er der i ferier og fridager. Noen av barna har kun 3 uker fri i løpet av året, i tillegg til de dagene 
SFO er stengt. En utvidelse av SFO tiden gjør at elevene får mindre tid til hvile og tid sammen med 
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familien. For noen få elever kan dette være bra, men for de fleste er det bra å få bruke tid sammen 
med familien.  

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Saken påvirker ikke klimaperspektivet.
Vurdering:
Ved innføring av lengre åpningstid i SFO, må dette beregnes inn i stillingene til de som skal være 
sammen med barna. Det kan organiseres sammen med barnehagen, eller det kan organiseres på SFO 
uten at de er sammen med barnehagen. Uansett hvordan dette organiseres vil det gi økte 
lønnskostnader.
Dersom SFO tilbyr samme åpningstid som barnehagen, 06:45-16:30, vil dette tilsvare en 10% stilling, 
og en lønnsutgift på mellom 55’ og 60’ i året.
Vi kan løse dette i samarbeid mellom barnehage og SFO, noe som kan utløse drøyt 13% stilling. Om vi 
løser det slik må vi fortsatt øke bemanningen i barnehagen, og i tillegg må den SFO-ansatte møte i 
barnehagen å ta med seg eleven(e) ned til skolen, for så å være der når SFO på skolen åpner. Dette 
vil gi en lønnsutgift på mellom 70’ og 75’ i året.
Det er også mulig å se på et samarbeid mellom SFO og barnehagen. Da kan de være sammen hele 
tiden før skolestart. Det krever en del planlegging for både SFO- og barnehageansatte før dette evt 
kan settes i verk. Tiden på morgenen skal ikke være bare et oppbevaringssted, vi må sørge for at 
barnehagebarn og elever fortsatt får et tilbud som er innenfor planverket i henholdsvis barnehage og 
SFO. Ressursmessig vil heller ikke dette kunne gjennomføres innenfor gjeldende budsjetter, da 
barnetallet i gruppa øker, og det vil fortsatt føre til en stillingsøkning på 10%.
Et siste alternativ er å fortsette med dagens ordning, kjøp av timer ved behov. Dette må varsles minst 
2 dager før det aktuelle tidspunktet de har behov for ekstra SFO. 
Ved tilbud om lengre åpningstid i SFO, er det ønskelig å begrense barnas daglige oppholdstid til 9,5 
timer samlet i SFO og skole. Dette er på lik linje med barnehagen, og dette bør gjelde også ved kjøp 
av ekstra timer. 
SFO-tilbudene rundt oss er forskjellige. Åfjord har åpent fra 07.45– 16.30. (Fra 07.00 etter avtale), 
Indre Fosen opererer med en ytre ramme for åpningstid på 0630 – 1645. Åpningstiden i ferier er satt 
til 0700 – 1600, men lokale tilpasninger kan gjøres. Ørland har SFO-tilbud i tidsrommet 0645 – 1630, 
med tilleggskrav om at ingen barn skal ha mer enn 9 timer totalt i skole og SFO pr dag. Fra kommuner 
i vår KOSTRA-gruppe ser vi at Flatanger har tilbud om SFO fra 0645 – 1600, med mulighet for 
åpningstid frem til 1630. Lierne har åpningstid fra 0730 – 1630, men ved forhåndsmeldt behov kan 
åpningstiden utvides fra kl. 06.15, eventuelt i samarbeid med barnehagen innenfor de til enhver tid 
vedtatte budsjett og stillingshjemler. 
Forslaget til nye vedtekter er sendt til de som skal høres. Tilbakemeldingen fra FAU er veldig 
klar: FAU er enige i endringene av vedtaket. Ingen motsigelser eller kommentarer. Tilbakemelding fra 
ansatte SFO er også tydelige og forklarende: "Vi har ingen innvendinger til de nye vedtektene, ser bra 
ut. Ser jo at denne ordningen midt i skoleåret utløser en del overtid, må vel påberegnes en del 
avspasering etter hvert. Kan må brukes vikar for å få det til å gå rundt." De løfter frem faren for at det 
blir mindre tid med enkeltelever, dersom mer tid i SFO legges inn i stillingene.  

Sammendrag:
Vi har pr i dag kortere åpningstid enn kommuner rundt oss, og i samme KOSTRA-gruppe. Mye tyder 
på at det for familier med begge foreldre i arbeid, er vanskelig å få det til å fungere med åpningstid 
fra 0730 – 1630. Dette kan være særlig utfordrende for de som pendler eller jobber i skiftarbeid. Da 
kan arbeidsdagene strekke seg lengre enn de 9 timene SFO er åpen. Både SFO og barnehagen har 
sine rammeplaner, og dersom elever fra SFO og barn fra barnehagen skal være sammen på starten av 
dagen, kan dette særlig utfordre arbeidet med Rammeplanen for barnehagen, da dette er de yngste 
barna. Det finnes en del likhetspunkter i de to rammeplanene, men arbeidet med dem er tilpasset 
aldersgruppene. Bortsett fra at de har voksne som "passer på seg" vil både SFO og barnehage ha lite 
igjen for å være sammen på morgenen. Dette vil bli en drøy halvtime som preges av oppbrudd.
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Stillingene til de ansatte i SFO og barnehage, er beregnet ut fra den åpningstiden vi har pr i dag, og 
utvidet åpningstid fører til utvidelse av stilling. En utvidelse av åpningstid og stilling i SFO vil ikke bare 
gjelde fram til sommeren, det vil bli en permanent utvidelse fremover. SFO har 1 voksen pr 15 barn, 
noe som betyr at vi har ikke mulighet til å spare inn noe på det tilbudet vi har i dag. 
Vi ser at meldt behov, de som benytter seg av muligheten til å kjøpe ekstra timer er lavt, og anbefaler 
derfor å opprettholde dagens ordning. 
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Revidering av vedtekter for SFO
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SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SFO-vedtekter

16. MARS 2022
OSEN KOMMUNE
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1. Administrasjon

1.1. Lovgrunnlag
Skolefritidsordningene (SFO) eies og drives av Osen kommune. SFO inngår som en del
av virksomheten knyttet til den enkelte skole. Tilbudet skal organiseres og gjennomføres i
samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 13-7.

1.2. Retningslinjer
Skolefritidsordningen i kommunen skal drive etter retningslinjer som kommunestyret
vedtar og de statlige bestemmelser som til enhver tid er gitt, bla. krav som gjelder
for tildeling av statstilskudd. Herunder til enhver tid gjeldende Rammeplan.

1.3. Definisjon og formål
SFO er et frivillig tilbud, og skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med 
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og 
tilsyn. Rammeplanen har status som forskrift med hjemmel i opplæringsloven § 13-7, og 
gjelder for skolefritidsordninger som er omfattet av denne bestemmelsen.
SFO skal bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles i formålsparagrafene til 
barnehagen og opplæringen.
Verdigrunnlaget skal formidles og praktiseres i alle deler av arbeidet i SFO og prege 
innholdet og arbeidsmåtene.

SFO er et tilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1.-5. klassetrinn, og for 
barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn ved skolen i Osen kommune. Barna
disponerer et rom til leksegjøring dersom de ønsker det.

Alle som ønsker det, har rett til plass i SFO, men mangel på oppslutning kan gi så små
grupper at sammenslåing med barnehagen er nødvendig.
Innholdet og virksomheten skal preges av barns leik, kultur- og fritidsaktiviteter og sosial
læring (jamfør opplæringsloven § 13-7). SFO skal tilrettelegge for god helse, fysisk
aktivitet og riktig ernæring. SFO skal også være en del av det kommunale hjelpeapparatet
for barn med særlige omsorgsbehov. SFO skal knyttes til lokalmiljøet, og innholdet i SFO
skal tilpasses skole og skolekrets.

1.4. Styring og ledelse
Kommunen er ansvarlig styringsorgan.
Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rektor ved den enkelte skole.
Kommunen skal i samråd med den enkelte skole vurderer behovet for stillingsinstrukser
og utarbeider dem hvis behovet er til stede.

1.5. Bemanning
A. Den første tilsatte i skolefritidsordningen skal være førskolelærer eller en pedagog

med tilnærmet lik utdanning. Det skal minst være 1 voksen pr. 15 barn i SFO.
B. Når barn med spesielle behov er på SFO, skal bemanninga tilpasses denne

situasjonen. 
C. Fra 1.8.1999 gjelder Opplæringslovens krav om politiattest for ansatte i skolen,

jamfør oppl.l. § 10-9.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-7
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_12


1.6. Lokaler
Skolefritidsordningen benytter skolens lokaler og uteområder. Ferier kan være et unntak
fra dette punktet jfr. pkt 1.10.C.

1.7. Kompetanse
For å sikre best mulig kvalitet på SFO-tilbudet, skal nye SFO-ledere ha høyere utdanning.
Den første tilsatte i skolefritidsordningen skal være førskolelærer eller en pedagog med
tilnærmet lik utdanning. Andre ansatte i SFO bør ha fagbrev som barne- og
ungdomsarbeidere eller tilsvarende. Det skal minst være 1 voksen pr. 15 barn i SFO.
Renhold gjøres av rengjøringspersonalet ved skolen. I skoleferier leies rengjørere inn
dersom de ordinære har ferie.

1.8. Åpningstider
Kommunestyret fastsetter åpningstider for skolefritidsordningen.
A. Ytre ramme for åpningstid er mandag–fredag kl. 7:30–16:30. 06:45 – 16:30. 

Åpningstidene samordnes med skolens øvrige virksomhet. 
B. Åpningstid i skolens ferier (for de som velger kalenderår.) tilpasses, etter påmelding, 

innenfor rammen 07:30-16:30. 06:45 – 16:30.
Dersom ingen av de som har valgt kalenderår benytter SFO i feriene, holdes SFO
stengt.

C. SFO er i tillegg til skolens ferier, stengt på 5 av skolens planleggingsdager.
D. SFO er stengt lørdager og søndager og på helligdager som faller på ukedager.

Elevenes samlede SFO-tid og skoletid skal ikke overskride 9,5 timer hver dag. 

1.9. Oppholdstid i skoleåret
A. Man kan velge mellom oppholdstid basert på kalenderår eller skoleår.
B. For de som velger SFO - kalenderår, er det et tilbud om SFO i skolens ferier, med

unntak av julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
C. For de som velger SFO – skoleår, følger åpningstiden den ordinære skoleruta.
D. Man kan velge mellom følgende oppholdstider:

a. Inntil 10 11 timer/uke (halv plass)
b. Fra 10 11 – 20,5 23 timer/uka (hel plass) 

1.10. Opphold i ferier
A. Det kreves minst 6 påmeldte barn i skolens ferier for at SFO holdes åpent.
B. Det må gis beskjed i god tid om behovet for SFO i ferier. 

Det skal være avklart minimum fire uker før den aktuelle ferien om det blir et tilbud om 
ferie-SFO. Påmelding til sommer-SFO legges til 1. mai, og beskjed om hvilke uker det 
blir sommer-SFO, sendes ut så fort som mulig etter påmeldingsfristen.

C. Ved for få påmeldte i ferier vil man få tilbud om SFO sammen med barnehagen som 
ligger ved skolen.

D. Alle elevene i SFO skal ha minst 3 uker sammenhengende ferie. Dette skal tas ut i løpet 
av skolens sommerferie. 

1.11. Leike- og oppholdsareal
Rektor sørger for at SFO har leike- og oppholdsareal som er i samsvar med kravene i
lovverket og tilpasset den aktiviteten som skal drives.



1.12. Budsjett
Rektor utarbeider budsjettforslag samordnet med skolens øvrige budsjett. Det skal føres
eget budsjett og regnskap for SFO-ordningen.

2. Opptak
2.1. Inntak av barn
Skolen sender brev vedlagt påmeldingsskjema til alle familier med barn i aktuell alder for
skolefritidsordningen. Brev sendes ut på våren. Påmelding sendes direkte til den enkelte
skole, som også fastsetter påmeldingsfristen. Rektor foretar inntak. Sektorleder får samlet
oversikt over årets inntak.

2.2. Inntakskriterier
Alle søkere i 1.-5. klasse, og barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn ved skolen i Osen 
kommune skal tas inn i skolefritidsordningen.

2.3. Plass
SFO vil sammen med skoletilbudet utgjøre et mulig heldagstilbud for barn i den aktuelle
aldersgruppen. I utgangspunktet velger foreldrene fritt hvor stor del av det samlede
tilbudet som ønskes for deres barn.
Hovedopptaket av barn til SFO skjer i vårsemesteret, og gjelder for ett skoleår. Ved
skolestart i 1. klasse kan plassen benyttes fra 1.august.
Inntak i løpet av skoleåret kan skje og gjelder i regelen ut det skoleåret inntaket
finner sted.
Slutter barnet i skolefritidsordningen, er det en måneds skriftlig oppsigelse. Man betaler en
måned etter dato på oppsigelsen.
Øking eller reduksjon av oppholdstid i løpet av skoleåret må avtales med daglig leder.
Det gjøres skriftlige avtaler om avvik som beskrevet ovenfor.
Ved behov vil det være mulig å kjøpe ekstra timer og dager, både i ferier og i skoletida,
forutsatt at det er ledig plass. Ved kjøp av disse tjenestene må dette søkes om minst 2 dager
før, og muligheten for å innvilge søknaden vil bli vurdert etter bemanning, og mulighet til å 
imøtekomme søknaden. 

Pris på enkeltdager og timer vil bli justert på lik linje med de andre satsene i
Skolefritidsordningen

2.4. Samarbeid og foreldrekontakt
Det er den enkelte skole sitt ansvar å utvikle samarbeidsrutiner mellom
skolefritidsordningen og den øvrige virksomheten i skolen.
Skolefritidsordningen skal ha egne foreldremøter, hvor bl.a. egen foreldrerepresentant
med personlig vara i foreldrerådets arbeidsutvalg velges.
SFO kan være tema på klassenes foreldremøter, og daglig leder i SFO kan møte på disse
møtene.

2.5. Friplass
Det kan søkes om hel eller delvis friplass ut ifra en samlet vurdering av familiens
økonomiske situasjon.



2.6. Klageadgang
I følge forvaltningslovens § 28 er det mulig å klage på vedtak. Dette behandles i
kommunal klagenemnd.

3. Innhold
3.1. Virksomhetsplan/Årsplan
Osen kommune skal lage en virksomhetsplan for SFO-driften. Den kommunale
virksomhetsplanen utarbeides av ei gruppe SFO-ansatte fra de ulike skolene. Hver 
SFOavdeling
skal arbeide ut en årsplan med utgangspunkt i virksomhetsplanen.

4. Betaling
4.1. Betaling for opphold
Det betales for opphold i henhold til de betalingssatser som til enhver tid er fastsatt av
kommunestyret. Det fastsettes egne satser for evt. måltid som kommer i tillegg til
satsene for opphold.
Det blir gitt søskenmoderasjon på lik linje med barnehagen. Det gis søskenmoderasjon
også om et av barna går i barnehagen. Den med dyreste plass betaler full pris, deretter
50% moderasjon for andre barn.
Justering av SFO-satsene skjer pr. 1. januar hvert år.

4.2. Fritak for betaling
Foreldre/foresatte som reiser på ferie med barna sine i SFO-året, vil ikke få innvilget
søknad om fritak for betaling av SFO i den tiden de er på ferie.
Det gis fritak for foreldrebetaling når et barn er sammenhengende sykt i mer enn en måned
og sykdommen er dokumentert ved legeerklæring.

4.3. Gebyr ved for sen betaling
Det betales et gebyr for hvert påbegynt kvarter ved for sein henting/tidlig levering.
Størrelsen på gebyret er den satsen kommunestyret til enhver tid har fastsatt. For sein
henting betyr henting etter avtalt hentetidspunkt, eller etter at oppholdstiden for dagen er
overskredet.

4.4. Mislighold av betaling for SFO
Ved manglende betaling ut over 2 måneder, kan barnet miste plassen ved SFO. En slik
beslutning fattes av rektor. Før oppsigelsen gjennomføres, skal rektor sikre at relevante
forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foresatte som er
ansvarlige for å bidra til at relevante forhold kan klargjøres, i nært samarbeid med rektor.
Oppsigelse av SFO-plassen grunnet manglende betaling som beskrevet i første ledd, kan
skje med 14 dagers varsel.

4.5. Oppsigelse av plassen
Slutter barnet i skolefritidsordningen, er det en måneds skriftlig oppsigelse. En betaler en
måned etter dato på oppsigelsen.



4.6. Skyss
A. Funksjonsfriske barn har ikke rett til skyss til og fra SFO, selv om barnet har rett

til skyss til og fra skolen. Dette jfr. Ot.prp.nr 60 (1997-1998) Det betyr at foresatte
har ansvaret for skyss til og fra SFO.

B. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til skyss til/fra SFO. Dette gjelder ikke i
skoleferiene.

4.7. Ansvar
Skolen har ansvaret for barnet i den tiden det oppholder seg i SFO. Kommunen har ingen
erstatningsplikt overfor barnas eiendeler i SFO. Osen kommune tegner ulykkesforsikring
for alle barn i SFO. I den tiden foreldrene eller de foresatte er i SFO har de ansvaret for
egne barn, for eksempel ved foreldrekaffe og andre arrangementer.

4.8. Høringsinstanser
Foreldrerådets arbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget
Ansatte

4.9. Gyldighet
Reviderte vedtektene trer i kraft fra nytt SFO-år, eller fra den dato kommunestyret
fastsetter.
Endringer i vedtektene må vedtas av Osen kommunestyret.
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Vår ref. 21/1020 - 4
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 24.01.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
011/22 Kommunestyret 16.03.2022

Alkoholomsetning 2021 - gebyrer 2022

Rådmannens innstilling:

Osen kommunestyre vedtar følgende gebyrer for 2022:

Bevillingsgebyr for salg pr år kr 1587,- og kr 1739,-  for skjenking. 
Gebyr for ambulerende bevilling er kr 366,- pr. arrangement. 
Gebyr for gjennomføring av kunnskaps- og etablererprøven er kr 400,- pr. prøve.
Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakksurrogater kr 1000,- pr. år. 

Bevillingsavgift for salg 2022:

Coop Midt-Norge, avd. Osen               kr 6874,-
Nærbutikken Sandviksberget               kr 3116,-
Sætervik Handel AS                             kr 1587,-

Bevillingsgebyr for skjenking 2022:
Seter Brygge AS                                   kr 1739,-
KaffeKosen                                           kr 1739,-
Nordmeland Gårdshotell                       kr 1739,-

Tilsynsavgift for tobakksvarer og tobakksurrogater 2022:
Auto'n As                                                kr 1000,-
Coop Midt-Norge, avd. Osen                 kr 1000,-
Nærbutikken Sandviksberget                 kr 1000,-
Sætervik Handel AS                               kr 1000,-
 

Sakens bakgrunn og innhold:
I henhold til alkoholloven § 6 skal det hvert år innkreves ett bevillingsgebyr på kommunale salgs- og 
skjenkebevillinger basert på forventet omsetning. Osen kommune bruker forrige års omsetning, liter 
solgt, som grunnlag for fastsettelsen av neste års gebyr. Salgs- og skjenkestedene må sende inn 
omsetningsoppgaver for kjøp av øl, vin og brennevin til kommunen innen 1. mars påfølgende år. 
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Fra 1. januar 2022 har departmentet fastsatt at gebyrer skal utgjøre minimum kr 1760,- for slag og kr 
5500,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten (kommunestyre), kan likevel i særlige tilfeller bestemme 
at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan det kreves et gebyr på inntil kr 400,- pr. 
arrangement. 

Kommunen er ansvarlig for å avholde kunnskapsprøver for styrere og stedfortredere i virksomheter 
som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 5-2. Kommunen kan også 
gjennomføre etablererprøven jf. serveringsloven §5. Prøvene gjennomføres elektronisk ved Osen 
kommune. 

Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, det vil si med volumprosent inntil 4,75, er fastsatt i forskrift om 
omsetning av alkoholholdig drikk til kr 0,22 pr. vareliter.

Skjenking av alkoholholdig drikk er fastsatt til: 
Volumprosent inntil 4,75              kr 0,51 pr. vareliter
Volumprosent inntil 22                 kr 1,34 pr. vareliter
Volumprosent over 22                  kr 4,42 pr. vareliter

Fra om med 01.01.2018 må alle som selger tobakksvarer og tobakksurrogater registrere seg i register 
opprettet av Helsedirektoratet (Tobakkssalgsregisteret). 

Ordningen pålegger kommunen å føre tilsyn med registrerte salgssteder minst en gang årlig, å 
gjennomføre minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen. 
I kommunal forskrift om tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakksurrogater i Osen 
kommune vedtatt av Osen kommunestyre den 19.09.2018, ble det vedtatt en tilsynsavgift pr. 
salgssted for tobakksvarer og tobakksurrogater, uavhengig
av omsetning, jf. § 7.

Tilsynsavgiften ble satt til kr 1000,- pr. salgssted.

Tilsynsavgiften innkreves på grunnlag av registrering i Tobakkregisteret pr. 01.01.22. 

Det finnes pr. 01.01.22 4 salgssteder for tobakksvarer og tobakksurrogater i Osen. 

Vurdering:
Sak vedrørende gebyrer for alkoholomsetning/bevillingsgebyr/ambulerende bevilling blir ikke lagt 
frem for kommunestyre høsten 2021 i påvente av nye satser fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Satsene gjeldende fra 01.01.22 er nå kjent, og saken legges frem for kommunestyre. 

Seter Brygge AS har ikke ikke levert inn omsetningsoppgave på alkoholholdig drikk på over 22 %. De 
begrunner dette med at de hadde igjen varer innkjøpt i 2020 (25,30 l) og ikke har hatt behov for å 
kjøpe inn i 2021 da de ikke hadde normal åpningstid før i slutten av juli. 

Vingsandkroa avviklet driften fra 01.01.22 og det er nå totalt 3 skjenkebevillinger i kommunen.

En anbefaler kommunestyre å øke avgiften for salgs- og skjenkebevillinger med 3 % for 2022. Gebyr 
for ambulerende beviling foreslås økt til kr 366,- pr. arrangement (kr 355,- i 2021). Bevillingsgebyr for 
salg pr. år
kr 1587,- pr. år (kr 1541,- i 2021) og kr 1739,- for skjenking (kr 1688,- for 2021). 

Gebyr for gjennomføring av kunnskaps- og etablererprøve foreslås uendret og opprettholdes til kr 
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400,- pr. prøve. 

Tilsynsavgift for salg av tobakksvarer og tobakksurrogater kr 1000,- pr. år. 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Alkoholomsetning kan brukes som en indikator i alkoholforbruket i befolkningen og har et klart 
folkehelseperspektiv. 

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen vesentligee klimaperspektiv i saken. 

Sammendrag:
Ut fra innsendte oppgaver vil avgiften for 2022 bli følgende:

Coop Midt-Norge avd. Osen             31247,00 l x 0,22       kr 6874,34
Nærbutikken Sandviksberget            14164,18 x 0,22         kr 3116,11
Sætervik Handel AS                             5392,68 x 0,22        kr 1186,38

Seter Brygge:
Volumprosent på inntil   4,75               2485,92 x 0,52         kr 1267,81    
Volumprosent på inntil 22                      150,00 x 1,34         kr   201,00
Volumprosent på over 22                           0,00 x 4,42        kr        0,00
Totalt                                                                                     kr 1468,81

KaffeKosen
Volumprosent på inntil   4,75                    36,00 x 0,52        kr     18,36      
Volumprosent på inntil 22                           9,50 x 1,34        kr     12,73
Volumprosent på over 22                            1,40 x 4,42        kr    61,88
Totalt                                                                                     kr    92,97

Nordmeland Gårdshotell
Volumprosent på inntil   4,75                 1220,80 x 0,51       kr  622,60        
Volumprosent på inntil 22                        382,76 x 1,34       kr  512,89
Volumprosent på over 22                           79,40 x 4,42       kr  350,94
Total                                                                                     kr 1486,43
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 for 2022
Gebyrendring 2021



Fra: Trykk-Tjenester <Trykk-Tjenester@helsedir.no>
Sendt: 15.12.2021 10:39:43
Emne: Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 for 2022

 
Til alle landets kommuner og statsforvaltere
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 25. november 2021 endringer i gebyrsatsene i 
alkoholforskriften § 6-2. 
 
Gebyrene er inflasjonsjustert og avrundet på vanlig måte. De nye gebyrsatsene trer i kraft 1. januar 2022. 
Se 
vedlagte endringsforskrift.
 
Endringene er meddelt Lovdata for kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Vibeke H. Marthinsen
Seniorrådgiver
Avdeling levekår
Divisjon Folkehelse
Tlf: 47 47 20 20
 

 
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo 
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0483 Oslo
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/
https://medium.com/helseaktuelt
 
 Tenk på miljøet; ikke skriv ut denne e-posten hvis det ikke er helt nødvendig

 

https://helsedirektoratet.no/
https://helsenorge.no/
https://medium.com/helseaktuelt


Forskrift om endring i forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. 
 
(Fastsatt 25. november 2021 av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om 
omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 7-1) 
 

I 
 
I forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres følgende 
endringer: 
 
 
§ 6-2 skal lyde: 

§ 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser:  

Salg:  
- 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 

- 0,62 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 

Skjenking:  
- 0,51 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1  

 
- 1,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2  

 
- 4,42 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.  

       Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1760 for salg og kr 5500 for skjenking. 
Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. 
For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 400 pr. 
gang.  
 
 

II 
 

Endringene trer i kraft 1. januar 2022. 
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Vår ref. 22/80 - 5
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 01.02.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
012/22 Kommunestyret 16.03.2022

KaffeKosen Rachel Aritonang - søknad om serverings- og skjenkebevilling

Rådmannens innstilling:
Osen kommunestyre innvilger serveringsbevilling for KaffeKosen Rachel Aritonang gjeldende fra 
16.03.22.

Osen kommunestyre innvilger bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin til KaffeKosen i 
tidsrommet 16.03.22 - 30.06.24.

Bevillingen forutsetter at kunnskapsprøve i alkoholloven er bestått innen 6 månder fra bevillingsdato. 
Om prøven ikke er bestått innenfor fristen vil kommunestyre vurdere bevillingen på nytt. 

Alle som får salgs- og skjenkebevilling skal betale et bevillingsgebyr. Bevillingsgebyret må innbetales 
innen fristen kommunen bestemmer. 

Bevillingshaver skal innen 1. mars hvert år sende inn oppgave over forventet omsatt mengde 
alkoholholdig drikk for dette året, samt faktisk omsatt mengde drikk for året før. 

Gebyrsatsen bestemmes av departementet ved forskrift til alkoholloven. 

Sakens bakgrunn og innhold:
KaffeKosen Rachel Aritonang søker om serverings- og skjenkebevilling til drift av 
kaffe/resturant/catering. Det opplyses i søknaden at KaffeKosen eies og skal drives av Rachel 
Aritonang.

Søknaden er vedlagt saken og vi har mottatt nødvendig dokumentasjon (firmaattest). I og med at 
bedriften er nyetablert finnes det ingen attes på skatt og merverdiavgift. Kopi av bestått 
etablererprøve følger vedlagt. 

Rachel Aritonang overtar driften av KaffeKosen etter Nord-Fosen Bygdaservice. KaffeKosen vil selge 
middag og annen mat og drikke. Ordinær åpningstid er mandag til fredag kl. 10.00 - 16.30, lørdag kl. 
10.00 - 15.00, samt enkelte søndager. 

Det vil også bli avholdt arrangement som for eksempel strikkekvelder, historiekvelder, julebord etc. 
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KaffeKosen søker om skjenking av brennevin i tidsrommet kl. 13.00 - 01.00 mandag til søndag og 
skjenking av øl og vin mandag til søndag kl. 06.00 - 02.00.

KaffeKosen leier lokaler i Osentorget. Lokalene er avgrenset med faste vegger og dør ut til felles 
inngangsparti (merket med gult på vedlagte kart). Uteområdet (altan) er avgrenset med heldekkende 
rekkverk og med port ut mot parkeringsområdet (merket med grønt på kart). 

Det søkes om skjenkebevilling i de lokaler bedriften leier av Coop Marked.

Relevante retningslinjer og regelverk:
Serveringsloven § 3 sier at forutsatt krav om daglig leder, eteblererprøve og vandel er oppfylt, så skal 
bevilling gis, forutsatt at politiet ikke ser etableringen som tilrådelig. 

Osen kommune vedtok den 31.03.20 i behandlingen av Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 at 
bevilling gis for 4 år av gangen, men utløper senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. pkt. 
6.

I handlingsplanens pkt. 1, Alkoholpolitiske målsetninger, har Osen kommune vedtatt at i butikksentra 
kan det gis skjenkebevilling til serveringssted hvor hele skjenkeområdet er avgrenset med faste 
vegger og tilpasset uteområde. 

I handlingsplanens pkt. 7.2 - Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk, kan det med 
alminnelig skjenkebevilling på skjenkestedets lokaliteter inne gis en bevilling for brennevin kl. 13.00 - 
01.00 og øl/vin kl. 06.00 - 02.00. Med
skjenkestedets lokaliteter ute gis bevilling for brennevin kl. 13.00 - 01.00 og for øl/vin kl. 13.00 - 
01.00.

Jf. § 1-7 i alkoholloven, skal det innhentes uttalelser fra sosialtjenesten og politi. Det kan også 
innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetet. 

Ved vurdering om bevilling skal gis, kan kommunen jf. § 1-7 i alkoholloven, blant annet legge vekt på 
antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske
hensyn og hensyn til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og 
personer nevnt i § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Bevillingshaver og personer som har 
vestentlig innflytelse i virksomheten, må ha utvist
uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelsene i annen lovgivning som har 
sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Antall bevillinger i kommunen:
Pr. i dag er det gitt 3 skjenkebevillinger, 1 på Seter og 2 i Osen. 

Søknaden er forelagt politimyndighetene og Mattilsynet, og det er ikke kommet innsigelser til 
etableringen.

Daglig leder/styrer ved KaffeKosen, Rachel Aritonang, har godkjent etablererprøve for 
serveringsvirksomhet og  krav til vandel er oppfylt. Når det gjelder skjenkebevilling så har styrer i 
skrivende stund enda ikke godkjent kunnskapsprøve i alkoholloven. Søker har dialog med 
kommunene vedrørende prøvetaking.  Det er ikke oppgitt stedfortreder i søknaden. 
I henhold til Alkoholloven§ 1-7c, kan det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig blant annet med hensyn til salgs- og serveringstedets størrelse. Dette har vært gjort i 
tidligere salgs- og 
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skjenkebevillinger behandlet i kommunestyret. Kommunestyret må derfor ta stilling til om 
bevillingen skal godtas uten stedfortreder. 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
 Kommunen skal føre en restrektiv alkoholpolitikk og begrense tilgjengeligheten til alkohol som et 
folkehelsetiltak og dette reguleres blant annet ved tildeling av skjenkebevillinger. Et 
skjenkested/serveringssted kan også være 
en sosial arena hvor folk møtes uten at det nødvendigvis nytes alkohol. KaffeKosen har lenge vært et 
sosialt knutepunkt for mange i kommunen og vil også være det i framover i tid. 

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen vestentlige klimaperspektiv i saken. 

Sammendrag:
Kaffekosen har innfridd krav om serveringsbevilling for serveringsstedet.  Nård det gjelder 
skjenkebevilling har Kaffekosen i skrivende stund ikke godkjent styrer med kunnskapsprøve i 
alkoholloven men søker har dialog med kommunen vedrørende prøvetaking. Serveringsstedets 
lokaler i Osentorget er avgrenset, og det søkes om skjenkebevillinginnenfor de rammer som er gitt i 
Alkoholpolitisk handlingsplan for Osen kommune 2020-2024.
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling
Tegning over areal
Rachel Aritonang



Serverings— og skjenkebevilling

Versjon: 1 (Produksjon) Status endret  :  21.11.2007 10:08:02

Serveringsstedet/skjenkestedet

Gjelder søknaden skjenkebevilling?

0 Ja 0 Nei
Gjelder søknaden serveringsbevilling?

Ja 0 Nei
Søknaden gjelder

% Oppstart av ny virksomhet

Dato for overdragelse av virksomheten

Sewäässtedzt/skjenkgötedet organisasjonsnummer

Seerv ngsstedet/skjenkestede navn

ffé 650
Adress  , ' , ,  K

3m 5/) ew w-
Postnummer

éi

os  s 5/2 /

Telefonnr.

Faksnummer

Gårdsnummer

Bruksnummer

Type virksomhet

Ø  Restaurant Q  Kafe/konditori
0 Bar O Diskotek/nattklubb
Dato for søknad til Næringsmiddeltilsynet

Skjenkebevilling

Type alkoholholdigdrikkesøknaden'gjeflderf '

Øl

(Y) Ja 0 Nei
Stei'køl

G) Ja 0 Nei
Vin

0  Ja 0 Nei
Brennvin

Ja 0 Nei
Type skjenkebevilling søknaden gjelder

Alminnelig bevilling O Sluttet selskap

Skjenkeperiode ..  _

[— () /
Skjenketid

EH Mandag [3] Tirsdag [XOnsdag IE Torsdag
Skjenketid  -  mellom hvilke tider

i [CW "6/
Forventet omsatt mengde øl i liter pr. år  .

/ /(
Forventet omsatt mengde sterkøl i liter pr. år

'f/(KCE
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O Gatekjøkken

0 Annet:

E] Lørdag [Zi Søndag

022/80
NE.

O Overdragelse av igangværende virksomhet



Forventet omsatt mengde vin i liter pr. år

Forventet  omsatt mengde brennevin  i  liter pr. ar

(

Bevillingssøker

Er bevillingssøker

Q  Selskap O  Privatperson53:20 W

W Hal/05c? 5% cz  V  L  fff”— ,«m/é
f (  at /

:ostnur:mer 92/:

we S&M/5  ,
Fødselsnummer

Navn

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

N
Telefon [

Telefaks

Navn på kontaktperson  [

”(I '/ ÅZf/ fl/V

Adresse [  )  .  /'c / /
Postnummer ?  %.

Poststed (j/Z) 5 [

'Y‘acheLJ/La, Q yahoo  .  com
Telefon (jf—l?9t—H98

Telefaks

E—post

Har søkeren andre serverings/skjenkebevillinger?

0 Ja  Q  Nei
Hvilke?

Serverings- og skjenkebevilling »  side 2



[Styrer og stedfortreder

Navn på styrer for serverings—l kjenk evillingen .,

"V Z ”ii)/77 [l/

CM  <
HrU/utn! "/

Postnummer )  L/A

Posmed . Mit/Si" ('n(

[. m

Fødselsnummer

Adresse

Skattekommune

Har styrer en stedfortreder?

0 Ja  Q  Nei
Stedfortreder

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

Poststed

Er det en annen styrer og/eller stedfortreder for skjenkebevillingen enn for serveringsbevillingen?

0 Ja  Q  Nei
Styrer for skjenkebevillingen

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Har styrer for skjenkebevillingen en stedfortreder?

O Ja Q Nei
Stedfortreder

Fødselsnummer

Adresse

Postnummer

Poststed

Skattekommune

Prøver

Har styrer avlagt etablererprøve for servering?

0 Ja Nei
Hvilket år ble etablererprøvenprøven avlagt

Serverings- og skjenkebevilling -side 3



i  hvilken kommune  ble prøven  avlagt?

Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven?

0  Ja Nei
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

I  hvilken kommune ble prøven avlagt?

Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven?

0  Ja  0  Nei
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt?

I  hvilken kommune ble prøven avlagt?

Eiersammensetting

Serveringsstedets/skjenkestedets eiersammensetning

F.nr./or  .nr Navn Adresse

"  » .  ° ZéFftZ/cfcn/
27%  L  VL

Skattekommune

EVEN/WK H” /  (J I’M/V» i  6  (N

Er det  personer  som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten  å  være eier?

0  Ja Nei

Fødselsnummer Navn Adresse

Andre personer

Har noen av de personene som er nevnt tidligere i skjemaet vært involvert i andre virksomheter de siste 10 årene?

OJa (D Nei

Serverings- og skjenkebevilling — side 4

Skattekommune

Eierandel i rosent

/  6C"

Tilknytning til
virksomheten



Navn Virks.het. or . nr Virksomhetens navn  Posis'on/stillin Tidsrom

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere?

0  Ja  0  Nei

Org.nr/f.nr Navn Adresse Skattekommune Tilknytning til
virksomheten

Info om vedlegg

Alle vedlegg kan lastes opp på neste side, eller du kan ettersende dem pr post. Vedleggene må dzpåføres referanskoden du får oppgitt på
oppsummerin ssiden.  K  ss av for de vedle ene du ønsker å ettersende i posten.

Serveringsbevilling

[] Bekreftet kopi av bevis for bestått etablererprøve for serveringsstedets styrer

[l Skatteattest for den hvis regning virksomheten drives (den som søker bevilling)

Skjenkebevilling

El Bekreftet kopi av bevis for bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for skjenkestedets styrer og stedfortreder

[i Bekreftet kopi av serveringsbevilling dersom det kun søkes om skjenkebevilling

El Tegninger av stedet med oversikt over arealer og funksjoner

E] Konseptbeskrivelse: Opplysninger om skjenkested. målgruppe, åpningstider, eventuell underholdning eller annen virksomhet

i tilknytning til skjenkestedet

Sted og dato i?m/(20:12 Under” flaw L’. L  Ate-magi?

Serverings- og skjenkebevilling — side  5
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Osen kommune

Etablererprøven for
serveringsvirksomhet

Rachel Aritonang

f. 08.09.1976

har den 15.02.22 bestatt

iht. Lov om serveringsvirksomhet (serverings/oven)
LOV-1997-06-13-55,

sist endret ved LOV 2015-06-19-6 fra 01.10.2015
samt forskrift om etablererprøve for

daglig leder av serveringssted.

Osen kommune

15.02.22

f6>a
For

Osen kommune
For

Osen kommune
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Vår ref. 21/1078 - 7
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 21.01.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
013/22 Kommunestyret 16.03.2022

Ny selskapsavtale Midt-Norge 110- sentral IKS

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret vedtar eiersammensetning, eierbrøk og antall representanter i 

representantskapet til Midt-Norge 110-sentral IKS slik tabellen viser:
 

Kommune Eierandel Representant i 
representantskapet

Trondheim 43,50 % 1
Steinkjer 5,16 % 1
Stjørdal 5,12 % 1
Levanger 4,28 % 1
Orkland 3,86 % 1
Melhus 3,55 % 1
Namsos 3,23 % 1
Verdal 3,17 % 1
Malvik 3,00 % 1
Ørland 2,19 % 1
Indre Fosen 2,14 % 1
Nærøysund 2,04 % 1
Skaun 1,76 % 1
Oppdal 1,49 % 1
Inderøy 1,45 % 1
Midtre Gaudal 1,32 % 1
Heim 1,21 % 1
Røros 1,18 % 1
Frøya 1,09 % 1
Hitra 1,07 % 1
Åfjord 0,91 % 1
Selbu 0,86 % 1
Overhalla 0,82 % 1
Frosta 0,55 % 1
Rennebu 0,53 % 1
Meråker 0,51 % 1
Grong 0,50 % 1
Snåsa 0,44 % 1
Rindal 0,42 % 1
Holtålen 0,42 % 1
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Os 0,40 % 1
Bindal 0,30 % 1
Lierne 0,29 % 1
Høylandet 0,26 % 1
Flatanger 0,23 % 1
Osen 0,20 % 1
Namsskogan 0,17 % 1
Tydal 0,16 % 1
Leka 0,12 % 1
Røyrvik 0,10 % 1
Totalt 100,00% 40

Tallene er hentet fra SSB og gir befolkningen per 01.01.2021.
 
Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022.
 
 

1. Kommunestyret vedtar ny selskapsavtale slik vedlegg viser. Vedtaket gjøres gjeldende 
fra 1.10.2022.

Sakens bakgrunn og innhold:
Saken omhandler endringer i selskapsavtalen for Midt-Norge 110-sentral IKS. Bakgrunnen for 
dette er et vedtak fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om endret 110-
tilknytning for kommunene som er tilknyttet Namdal 110-sentral fra 1.10.2022.
DSB viser til etablering av Værnesregionen brann og redningstjeneste som består av 
kommunene Stjørdal, Selbu og Meråker. Kommunene tilhører ulike 110-sentraler og har søkt om 
overføring til Midt-Norge 110-sentral IKS.
DSB mottok brev fra Namsos kommune 22.10.2021 på vegne av de øvrige 16 kommunene som 
er tilknyttet Namdal 110-sentral. I brevet oppfordret kommunene tilknyttet Namdal 110-sentral 
DSB til å sikre en felles og samtidig virksomhetsoverdragelse for samtlige kommuner tilknyttet 
Namdal 110-sental over til Midt-Norge 100-sentral IKS, og at kommunene Stjørdal og Meråker 
ikke skulle få skifte tilknytning før de andre kommunene som er tilknyttet Namdal 110-sentral.
DSB viser til at de i behandling av saken har hatt korrespondanse og dialog med en rekke 
kommuner og 110-sentraler, samt mottatt vedtak av 24.09.2021 fra Innherred regionråd og 
uttalelse av 20.09.2021 fra Namdal regionråd.
DSB viser også til høringssvar fra Statsforvalteren i Trøndelag som stiller seg bak forslaget og 
argumentasjonen for vedtaket som etter deres vurdering vil sikre en helhetlig brannberedskap i 
Trøndelag.
Vedtak:
Med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 
om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37, jf. § 16, fastsetter DSB 
en ny 110-region i Trøndelag der alle kommunene i regionen tilknytter seg Midt-Norge 110-sentral 
IKS i Trondheim innen 1.10.2022.
Følgende kommuner vil måtte knytte seg til nødmeldesentralen for brann, og med grunnlag i avtale 
bære sin andel av kostnadene til drift av sentralen: Bindal, Flatanger, Frosta, Frøya, Grong, Heim, 
Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, 
Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Orkland, Os (Hedmark), Osen, 
Overhalla, Røyrvik, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, 
Tydal, Verdal, Ørland og Åfjord.
DSB mener det er nødvendig å fatte et nytt vedtak i påvente av samlokalisering av 
nødmeldesentralene for brann og politi i Trondheim.
DSB fattet vedtak 15.03.2016 om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldetjenesten. 
DSB viser til Stortingsvedtak den 10.06.2015, og tilhørende dokumentasjon Innst. 306 S (2014-
2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) nærpolitireformen, hvor det ble bestemt at det skulle 
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gjennomføres en politireform. I nærpolitireformen er det presisert at brann – og 
redningsvesenets nødmeldetjeneste skal tilpasser de geografiske grensene til de nye 
politidistriktene, men samtidig slik at en 110-sentral kan dekke mer enn ett politidistrikt.
På denne bakgrunn fattet DSB vedtak for alle 110-regionene i Norge, herunder Trøndelag. I tråd 
med Innst. 306 S (2014-2015) og Prop. 61 LS (2014-2015) nærpolitireformen, skal 110-
sentralen samlokaliseres med politiets operasjonssentral i Trondheim kommune.
DSB skisserte utfordringer i vedtaket da tidsplanen for gjennomføring av samlokalisering med 
politiet er beheftet med enkelte usikkerheter. DSB skrev at det kan være hensiktsmessig, i 
forhold til samvirke med politiet og en harmonisering av beredskapsgrensene, å slå sammen 
sentralene før en samlokalisering. En slik sammenslåing i forkant av samlokaliseringen vil kunne 
tvinge seg frem i situasjoner hvor rekrutteringen til sentralen svikter som følge av den 
forestående avviklingen, og det er utfordrende å opprettholde en forsvarlig drift.
Flere 110-sentraler har gjennomført sammenslåing før samlokaliseringen med politiet har vært 
mulig.
Vedtaket av 15.03.2016 om nye 110-regioner og samlokalisering står seg fortsatt, og 
klagefristen på dette vedtaket er utløpt. I påvente av samlokalisering vil DSB varsle nytt vedtak 
slik at sammenslåing av 110-sentralen i Namsos og 110-sentralen i Trondheim skjer før 
samlokalisering med politiet.
DSBs vedtak av 28.08.2019 omgjorde vedtaket av 15.03.2016 for kommunene Tjeldsund, Asker, 
Volda, Heim og Rindal som følge av kommunesammenslåinger og endringer i 
politidistriktsgrensene. Vedtaket inneholdt kun geografiske justeringer.
I henvendelsen datert 22.10.2021 fra 16 av kommunene tilknyttet Namdal 110-sentral til DSB 
anmodes det om at det blir foretatt en samlet overføring av alle kommuner til Midt-Norge 110-
sentral IKS. Det har blitt opplyst at overføring av kommunene Stjørdal og Meråker fra Namdal 
110-sentral til Midt-Norge 110-sentral IKS innen årsskiftet vil medføre negative konsekvenser 
for driften av 110-sentralen i Namsos i tiden fram til de resterende kommunene kan overføres 
ny sentral. Det har fremkommet opplysninger om at også andre kommuner ønsker 
brannsamarbeid og en slik snarlig overføring. Dersom dette skjer vil det gi Namdal 110-sentral 
ytterligere utfordringer og kunne føre til at sentralen ikke lenger har grunnlag for forsvarlig drift 
og raskt og uønsket må legge ned virksomheten. Ved en slik situasjon vil Midt-Norge 110-sentral 
IKS tvinges til å ta imot samtlige kommuner uten tilfredsstillende forberedelser. En slik situasjon 
ønsker DSB å unngå av hensyn til den helhetlige beredskapen i regionen og for å sikre en god 
prosess for de ansatte i Namdalen 110-sentral. Det er opplyst fra Namsos kommune at en 
kontrollert og tilfredsstillende forberedt virksomhetsoverdragelse vil kunne gjennomføres 
innen 1.10.2022.
DSB har også fått informasjon om at representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS den 
3.11.2021 fattet et vedtak der de anbefaler at Trondheim kommune og styret i 110-sentralen i 
samarbeid med Namsos kommune arbeider for en virksomhetsoverdragelse og dermed en felles 
sentral for Trøndelag i Trondheim. Det forutsettes at dette gjennomføres så snart som praktisk 
mulig, og senest innen 1.10.2022.
Kommunene har organisasjonsfrihet når det gjelder gjennomføringen av vedtaket. DSB 
registrerer at partene arbeider for en virksomhetsoverdragelse som er mulig å gjennomføre 
innen 1.10.2022.
Om selskapsavtalen;
Selskapsavtalen for Midt-Norge 110-sentral IKS reguleres av Lov om interkommunale selskaper 
(IKS-loven). § 4. Selskapsavtale sier at det for interkommunale selskap skal opprettes en skriftlig 
selskapsavtale, og for de enkelte deltakere skal kommunestyret vedta avtalen. 
§ 9. Saksbehandlingen i representantskapet sier at hver representant i representantskapet har 
en stemme med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Loven sier videre at 
representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og 
disse representerer to tredeler av stemmene.
Slik det fremgår av selskapsavtalen for Midt-Norge 110-sentral IKS punkt 5.1.1. har hver 
representant en stemme, og representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av 
stemmene er til stede.
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Videre viser punkt 5.1.3 Representantskapets møter at så langt loven tillater det, skal møtene i 
representantskapet som hovedregel gjennomføres digitalt. Dette bidrar til effektiv 
møteavvikling, og også at det gjør det sikrere at oppmøtet gir et beslutningsdyktig 
representantskap.
Punkt 5.2.1 Styrets sammensetning sier at styret velges av representantskapet, og skal ha sju 
medlemmer. Av disse skal Trondheim kommune ha minst tre styremedlemmer. Styrets 
sammensetning skal ha relevant kompetanse som brannfaglig, jus og økonomi. I tillegg skal 
geografisk spredning av styremedlemmene tilstrebes. Selskapsavtalen sier også at styrets 
medlemmer velges for fire år av gangen, der halvparten er på valg hvert 2. år. 
Dette for å sikre kontinuitet i styret, og slik at man unngår at alle styremedlemmene er på valg 
samme år.
Representantskapet utnevner en valgkomite bestående av tre medlemmer. Ordfører i 
Trondheim kommune leder valgkomiteen. De øvrige to medlemmene utnevnes fra 
representantene i representantskapet.
I henhold til dagens selskapsavtale for Midt-Norge 110-sentral IKS beregnes eierandeler og 
ansvar ut fra folketallet og reguleres hvert 4. år. Dette videreføres i ny selskapsavtale med første 
regulering 1.1.2027.
En endring av 110-tilknytning for kommunene som er tilknyttet Namdal 110-sentral til Midt-
Norge 110-sentral IKS vil medføre endringer for de som har arbeidsoppgaver ved Namdal 110-
sentral. Dette fordi oppgavene ved sentralen ikke videreføres ved denne sentralen etter 
1.10.2022. Den operasjonelle styringsgruppen i gjennomføringsprosjektet for felles 110-sentral i 
Trøndelag vil belyse hvordan dette kan ivaretas, i dialog med tillitsvalgte. 
Virksomhetsoverdragelsen gjennomføres i henhold til AML sine bestemmelser.
Når kommunene som er tilknyttet Namdal 110-sentral skal tilknyttes Midt-Norge 110-sentral 
IKS vil antall eierkommuner endres fra 20 til 40 for Midt-Norge 110-sentral IKS, noe som 
medfører at eierandelene i Midt-Norge 110-sentral endres. 
Det forventes at eierbidrag per innbygger vil opprettholdes omtrent på dagens nivå for 
kommunene som i dag er tilknyttet Midt-Norge 110-sentral IKS etter 1.10.2022. De økonomiske 
forholdene utredes av dagens IKS, som også tar sikte på å kunne gi kommunene en oversikt over 
antatt kostnad i eget notat i forbindelse med behandling av selskapsavtalen i kommunestyrene.
Den operasjonelle styringsgruppen i gjennomføringsprosjektet for felles 110-sentral i Trøndelag 
vil se på dette i sitt arbeid, og vil se det i sammenheng med kostnader knyttet til implementering 
av nytt oppdragshåndteringsverktøy. Når kommunene som er tilknyttet Namdal 110-sentral 
tilknyttes Midt-Norge 110-sentral IKS vil store nasjonale investeringer som eksempelvis nytt 
oppdragshåndteringsverktøy fordeles på flere innbyggere enn de som i dag er tilknyttet Midt-
Norge 110-sentral IKS.
Hvis kommunene som i dag er tilknyttet Namdal 110-sentral ikke hadde blitt tilknyttet Midt-
Norge 110-sentral IKS ville de årlige kostnadene for den enkelte kommune ha økt, blant annet 
som en følge av investeringer i nytt oppdragshåndteringsverktøy.
Vurdering:
DSB har besluttet endring for tilknytning til 110-sentral. Det blir viktig at denne endringen og 
sammenslåingen blir gjort så ryddig aom mulig, slik en virksomhetsoverdragelse krever.
Rådmannen mener det er viktig å opprettholde forsvarlig drift både før og etter endelig 
gjennomføring den 1.10.2022. Rådmannen mener videre at en endring i 110-tilknytning må 
gjennomføres i henhold til en fastsatt fremdriftsplan, og i dialog med tillitsvalgte. Samtidig må 
virksomhets-overdragelsen sees i sammenheng med at det innføres et nytt oppdrags-
håndteringsverktøy for alle 110-sentralene i Norge.
DSB mener det er nødvendig å fatte et nytt vedtak i påvente av samlokalisering av 
nødmeldesentralene for brann og politi i Trondheim, og at arbeidet med å samlokalisere 
nødmeldesentralene for brann og politi ligger noe lenger frem i tid.
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta eiersammensetning, eierbrøk og antall 
representanter i representantskapet til Midt-Norge 110-sentral IKS slik det fremgår av tabellen, 
og at vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022. Kostnadsbildet forventes som nevnt oversendt fra 
Midt-Norge 110-sentral IKS, som den overtakende part, i eget notat derfra.
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Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta ny selskapsavtale slik vedlegg viser, og at 
vedtaket gjøres gjeldende fra 1.10.2022.
Rådmannen ber kommunestyret å vedta innstillingen som framlagt uten endringer, da 
likelydende vedtak fra alle 40 eierkommunen er nødvendig for å gjennomføre en sammenslåing 
innen anbefalt tidsfrist.
Kommunene som i dag er tilknyttet Namdal 110-sentral må også ved senere anledning vedta 
representantskapsmedlem og varamedlem for denne for den nye IKS-deltakelsen.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen direkte folkehelseperspektiv i saken, men følelse av trrygghet, eller mangel på sådan kan 
berøres

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS
Vedtak om ny 110-region for Trøndelag



Selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS

1. Om selskapet

1.1. Selskapets navn og eiere

Midt-Norge 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i

medhold av lov om interkommunale selskaper. Denne selskapsavtalen trer i kraft med virkning fra

1.10.2022.

Selskapet har følgende deltakere:

Kommune Organisasjonsnummer Adresse

Bindal 964 983 380 Oldervikvegen 5, 7980 Terrak

Flatanger 845 153 272 Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger

Frosta 944 482 253 Fanesvegen 1, 7633 Frosta

Fr@ya 964 982 597 Herredshuset, 7260 Sistranda

Grong 940 010853 Granvegen 1, 7870 Grong

Heim 920 920004 Trondheimsveien 1, 7200 Kyrksæterøra

Hitra 938 772 927 Fillan, 7240 Hitra

Holtålen 937 697 767 Bakkavegen 1, 7380 Ålen

Hylandet 959 220476 Vargeia 1, 7877 Hylandet

Inderay 997 391853 Vennalivegen 7, 7670 Inderøy

Indre Fosen 944 305 483 Radhusveien 13, 7100 Rissa

Leka 944 484 574 Leknesveien 67, 7994 Leka

Levanger 938 587 051 Håkon Den Godes gt 3, 7600 Levanger

Lierne 972 417 963 Heggvollveien 6, 7882 Nordli

Malvik 971035 560 7550 Hommelvik

Melhus 938 726 027 Radhusvegen 2, 7224 Melhus

Meråker 835 231 712 Rådhusgata 7, 7530 Meråker

Midtre Gauldal 970187 715 Rådhuset, 7290 Støren

Namsos 942 875 967 Stavarvegen 2, 7856 Ja

Namsskogan 864 982 212 R.C. Hansen vei 2, 7890 Namsskogan

Nærøysund 921 758410 Engasvegen 27, 7900 Rørvik

Oppdal 964 983 003 Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

Orkland 921233 418 Allfarveien 5, 7300 Orkanger

Os 943 464 723 Rytroa 14, 2550 Os i Østerdalen

Osen 944 350 675 Radhusveien 13, 7740 Steinsdalen

Overhalla 939 896 600 Svalivegen 2, 7863 Overhalla

Rennebu 940 083 672 Myrveien 1, 7391 Rennebu

Rindal 940138 051 Rindalsvegen 17, 6657 Rindal

Rpros 939 898 743 Bergmannsgata 19, 7374 Røros

R@yrvik 964 982120 Røyrvikvegen 5, 7898 Limingen

Selbu 971197 609 Gjelbakken 15, 7580 Selbu
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Skaun 939 865 942 Rådhuset, 7353 Børsa

Snåsa 964 982 031 Sorsivegen 6, 7760 Snåsa

Steinkjer 840 029 212 Kongens gate 39, 7713 Steinkjer

Stjordal 939 958 851 Kjpmannsgt.9, 7500 Stjrdal

Trondheim 942 110 464 Munkegata 1, 7013 Trondheim

Tydal 864 983 472 Ås, 7590 Tydal

Verdal 938 587 418 Radhusgata 2, 7650 Verdal

prland 964 982 686 Radhusgata 6, 7130 Brekstad

fjord 964 982 864 Øvre res 7, 7170 Åfjord

Andre kommuner kan slutte seg til selskapet, men det krever endring av selskapsavtalen og

behandles som dette.

1.2. Selskapets rettslige status

Selskapet er et eget rettssubjekt, registrert i foretaksregisteret.

1.3. Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Trondheim kommune.

1.4. Bilag

Som bilag til avtalen gjelder

I) Husleie etter selvkostprinsipper

2. Selskapets formål og strategi

2.1. Formal

Selskapets formål er adekke deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens§ 16

Ndalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner

og andre ulykker innenfor en fastsatt region. Oppgavene er akunne opprettholde kommunikasjon

med den som melder ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper

og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse

og politi. Dimensjonering av 110-sentralen tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og

sårbarhetsanalyse for deltakernes region.

Det overordnede målet med en felles ndalarmeringssentral er autvide tjenestetilbudet og

kvaliteten på de tjenester som leveres i hele regionen, med spesiell fokus på bedre felles nytte av

spesialressurser, rådgivning og spesialkompetanse som sentralen har.
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Samarbeidet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter

mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke,

stab og relevant ledelse.

Selskapsavtalen skalgisamme tjenestenivå hos alle deltakerne.

En deltaker skal i tillegg ha anledning til a falevert tjenester utover dette nivået, mot

kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver, men det forutsetter at dette ikke påvirker selskapets

hovedfunksjon og leveranse.

2.2. Strategi

Selskapets oppgaver er av samfunnsmessig art. Dette er grunnlaget for deltakernes eierskap.

Deltakerne utøver sin forpliktelse for tilknytning til en nødalarmeringssentral gjennom selskapet,

samtidig som det er lagt til grunn at selskapsformen gir muligheter for synergieffekter og

kompetanseheving.

2.3. Delegering

Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven

vedrprende ndalarmeringssentral med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet,

der loven selv ikke er til hinder for det.

3. Deltakernes forpliktelser

Deltakerne har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av selskapet, basert på den

ansvarsfordelingsnøkkelen som er beskrevet i pkt. 4.

Nye deltakere skal ved inntreden i selskapet gå inn i selskapet med en økonomisk ramme for

tjenesten som minimum sikrer at tjenestenivået i selskapet er til stede ved inntredelse.

Nye deltakere er forpliktet til adelta på samme vilkår som eksisterende deltakere.

4. Deltakernes eierandel og ansvar
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Deltakerne har følgende eierandeler og ansvar i selskapet:

Kommune Eierandel'

Trondheim 43,50%

Steinkjer 5,16%

Stjrdal 5,12 %

Levanger 4,28 %

Orkland 3,86 %

Melhus 3,55 %

Namsos 3,23 %

Verdal 3,17 %

Malvik 3,00%

Ørland 2,19 %

Indre Fosen 2,14%

Naerpysund 2,04%

Skaun 1,76%

Oppdal 1,49 %

Inderøy 1,45%

Midtre Gauldal 1,32 %

Heim 1,21 %

Røros 1,18%

Frøya 1,09 %

Hitra 1,07 %

Åfjord 0,91 %

Selbu 0,86 %

Overhalla 0,82 %

Frosta 0,55%

Rennebu 0,53 %

Meråker 0,51%

Grong 0,50 %

Snåsa 0,44 %

Rindal 0,42 %

Holtålen 0,42 %

Os 0,40 %

Bindal 0,30 %

Lierne 0,29 %

Hoylandet 0,26 %

Flatanger 0,23 %

Osen 0,20 %

Namsskogan 0,17 %

Tydal 0,16%

Leka 0,12 %

R@yrvik 0,10 %

1 Tallene er hentet fra 55B og gir befolkning per 01.01.2021.
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Totalt 100,00 %

Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet og skal reguleres hvert 4. år, første gang

1.1.2027.

Deltakernes respektive eierandeler skal legges til grunn for ansvarsfordelingen i selskapet, inkludert

ansvaret for dekning av selskapets utgifter til løpende drift og fornyelse av materiell og utstyr.

Endringer vedtas som endring av selskapsavtalen gjennom likelydende vedtak hos alle deltakerne.

Trondheim kommune plikter astille til disposisjon hensiktsmessige lokaler og arealer for selskapets

virksomhet. Det skal utarbeides leieavtaler for drifts- og vedlikeholdsansvaret for leieforholdene.

Husleie baseres på kommunal selvkost, se bilag 1.

5. Selskapets styrende organer

Selskapets styrende organer er

• representantskapet

• styret

• daglig leder (leder 110-sentral)

5.1 Representantskapet

5.1.1 Representantskapets sammensetning

Representantskapet velges for 4 år og er selskapets øverste organ. Representantskapet består av en

representant fra hver av deltakerne, i alt 40 representanter med personlige vararepresentanter.

Hver representant har en stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av

stemmene er til stede. Representanten fra Trondheim kommune skal være representantskapets

leder. Ved stemmelikhet har representantskapets leder dobbeltstemme.

Dersom det tas inn flere eierkommuner skal representantskapet utvides slik at hver kommune har

ett medlem.

5.1.2 Representantskapets oppgaver og myndighet

Representantskapet skal:

• Velge representantskapets nestleder

• Velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse

• Velge selskapets styre og styreleder

e Velge valgkomite pa tre medlemmer blant representantskapets medlemmer

• Fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer
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• Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan

• Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av selskapets

regnskaps resultat

• Gjøre vedtak om fullmakt til åta opp lån og disponere fond innenfor de rammer

selskapsavtalen setter

• Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak innenfor selskapets formål og økonomiske

rammer

• Gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet

Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret.

Representantskapet kan delegere til styret og daglig leder myndighet i de saker der loven eller denne

selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

5.1.3Representantskapets mater

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig- og når styret eller minst en av

deltakerne krever det. Innkallingen skal skje skriftlig og med minst 4 ukers varsel. Varsel sendes med

samme frist både til representantskapets medlemmer og til deltakerne, og skal inneholde saksliste.

Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Møtet som behandler årsmelding

og regnskap skal avholdes innen utgangen av april. Representantskapet selv avgjør om møtene skal

holdes for åpne dører. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter.

Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av

møtelederen og to av representantskapets medlemmer valgt ved møtets begynnelse.

Styrets leder og daglig leder har rett til afa sitt syn på en sak ført inn i protokollen.

Representantskapets møtebok skal fortløpende sendes til deltakerne.

Så langt loven tillater, skal møtene i representantskapet som hovedregel gjennomføres digitalt.

5.2 Styret

5.2.1 Styrets sammensetning

Styret velges av representantskapet. Styret skal ha 7 medlemmer, hvorav et styremedlem med

varamedlem velges av og blant de fast ansatte.

Styret sammensettes slik at det innehar relevant kompetanse slik som brannfaglig, jus og økonomi.

Det bør tilstrebes en geografisk spredning av styremedlemmene. Trondheim kommune skal ha minst

tre styremedlemmer.

Styret velges for 4 år, der halvparten er på valg hvert 2. år. Det velges vararepresentanter i rekke.

Suppleringsvalg og utskifting av styremedlemmer kan foretas i valgperioden når representantskapet

bestemmer det. Ansattes representanter trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet.
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Representantskapet utnevner en valgkomite bestående av tre medlemmer. Ordfører i Trondheim

kommune leder valgkomiteen. De øvrige to medlemmene utnevnes fra representantene i

representantskapet. Valgkomiteen velges for to år av gangen. Valgkomiteen skal innstille kandidater

til styret.

5.2.2 Styrets oppgaver og myndighet

Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder årsbudsjett, økonomiplan,

årsberetning og regnskap, spørsmål om fullmakt til åta opp lån eller disponere fond og andre saker

som skal behandles i representantskapet. Styret er ansvarlig for afremme saker som er av vesentlig

art for selskapet til representantskapet.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til ategne selskapets firma og kan bestemme at de

som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

Styret er ansvarlig for at selskapets drift til enhver tid er hensiktsmessig i henhold til gjeldende

brannvernlovgivning med forskrifter. Styret er videre ansvarlig for at det skjer en løpende

effektivisering av selskapets drift minst på lik linje med den effektivisering som skjer hos deltakernes

øvrige tjenesteproduksjon.

Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet, herunder:

• ansette daglig leder

• føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten

• vedta selskapets organisasjonsplan innenfor rammer som følger av selskapsavtalen og

eventuelle vedtak i representantskapet

• treffe vedtak om åta opp lån og disponere fond innenfor fullmakter gitt av

representantskapet

• dkonomisk oppflging

De ansattes medlemmer i styret har de rettigheter som framgår av bestemmelsene om dette i lov

om interkommunale selskaper.

5.2.3 Styrets mter

Styrets leder innkaller til møter så ofte som ndvendig- og når minst ett medlem av styret eller

daglig leder krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. Daglig

leders saksutredning med innstilling til vedtak skal følge innkallingen i de saker der slik innstilling blir

avgitt. Andre dokumenter i saker som skal behandles skal være tilgjengelige for styret til

gjennomsyn. Kopi av møteinnkalling sendes ordførere hos alle deltakerne.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har

styrets leder dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende

styremedlemmer. Protokollen skal sendes til alle styremedlemmer og varamedlemmer, samt til
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representantskapet og deltakerne.

5.3 Daglig leder

Daglig leder ansettes av styret og er direkte ansvarlig overfor styret. Daglig leder forestår den daglige

ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt for dette.

Daglig leder har ansvar overfor styret for selskapets forvaltning og resultat, og for at forvaltningen er

under betryggende kontroll.

Daglig leder har ikke myndighet i saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor

betydning, eller i saker som etter selskapsavtalen er tillagt styret eller representantskapet.

Innenfor selskapets budsjettrammer og eventuelle retningslinjer vedtatt av styret eller

representantskap har daglig leder myndighet til aopprette og legge ned stillinger, ansette personale,

fastsette lønn og stillingsbeskrivelser og treffe avgjørelser i andre personalsaker.

Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for virksomheten,

herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte det skal

ha slik informasjon.

Daglig leder har møte- og talerett i alle organer i selskapet. Styret og representantskapet kan likevel

vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker.

Daglig leder har ansvar for en god dialog med deltakernes administrative representanter, herunder å

kalle inn til og å gjennomføre alle nødvendige møter. Videre er dagligleder ansvarlig for å stille

ressurser til all nødvendig saksbehandling.

6. konomistyring og økonomiforvaltning

6.1. Regnskap

Selskapet skal føre regnskap i samsvar med kommuneloven.

6.2 Budsjettbehandling

Det skal være en årlig budsjettprosess, der selskapet legger fram budsjettet for deltakerne, slik at

det fastsatte eierbidrag per innbygger for påfølgende år kommer frem.

Selskapet oversender årlig til deltakerne forslag til drift- og investeringsramme for de neste fire

årene innen 30. april.

Selskapets adgang til årlig låneopptak inngår i representantskapets budsjettvedtak. Hvis selskapet

ikke benytter den tildelte investeringsrammen i budsjettåret, kan midlene overføres til neste år hvis
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investeringen er forsinket.  Hvis  investering faller bort vil rammen bli  trukket  inn.

Selskapet er ansvarlig for aetablere gode rutiner for kontakt mellom selskapet og deltakerne i

arbeidet med budsjett, økonomiplan og andre store beslutninger. Deltakerne har ansvar for a
samordne budsjettprosesser vedrørende tilskudd til selskapet.

Styret forbereder representantskapets behandling av økonomiplan og budsjettrammer og

budsjettforutsetninger for påfølgende budsjettår. Styret vedtar detaljert budsjett innenfor de

rammer og forutsetninger som representantskapet har fastlagt, og innenfor rammer som følger av

deltakernes budsjettvedtak. Endelig vedtak om deltakernes tilskudd til selskapet gjøres av

deltakernes kommunestyrer. Dersom deltakernes budsjettvedtak avviker vesentlig fra

representantskapets forslag, skal representantskapet vedta nye budsjettrammer og -forutsetninger

for styrets detaljerte budsjettvedtak.

6.3 Låneopptak

Selskapet kan ta opp lån for afinansiere investeringer til virksomheten innenfor en ramme for de

samlede låneforpliktelser på 5 millioner kroner.

6.4 Avgifter, gebyrer og salg av tjenester

For tjenester det kan kreves betaling for, fastsettes prisene av styret. Inntekter fra salg av andre

tjenester kan disponeres av selskapet innenfor årlige vedtatte budsjettrammer.

7. Tariffomrade

Selskapet skal være medlem av KS eller underliggende tariffområder, slik som Samfunnsbedriftene,

og være medlem av TKP.

Overførte ansatte skal minst beholde de rettigheter som de hadde i det selskapet de ble overført fra,

innenfor gjeldende regler.

8. Endringeri selskapets formelle forhold

8.1 Endringer i selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres ved 2/3 flertall. Unntatt er endringer av forhold som fremgår av IKS

loven § 4, 3. ledd. Disse endringene må vedtas av det enkelte kommunestyre.

Forslag til slike endringer kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller flere av

deltakerne.

8.2 Uttreden og oppløsning
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Den enkelte deltaker kan gå ut av selskapsavtalen i henhold til bestemmelsene om dette i lov om

interkommunale selskaper. Representantskapet eller hver av deltakerne kan bringe spørsmålet om

uttreden inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om

uttreden.

Vedtak om oppløsning av selskapet gjøres ved likelydende vedtak hos alle deltakerne.

Ved eventuell oppløsning fordeles eiendeler og gjeld mellom deltakerne i samsvar med den

eierandel som er fastsatt i selskapsavtalen.

Selskapet kan ikkeoppløses endelig før deltakerne har vedtatt og iverksatt en annen ordning.

9. Tvister

Eventuelle tvister om forståelsen av denne selskapsavtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger

mellom deltakerne. Oppnås ikke enighet, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsrett.

Med mindre partene blir enige om annet, behandles tvisten da etter reglene i lov om voldgift.
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Vedtak om ny 110-region for Trøndelag 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til eget brev av 12.11.2021, der det ble 
varslet at DSB vil fatte vedtak om endret 110-tilknytning for kommunene som er tilknyttet Namdal 
110-sentral.  
 
 
1. Samlokalisering med politiets operasjonssentral 
I ovennevnte varselbrev av 12.11.2021 ble det vist til DSBs vedtak i brev av 15.03.2016 om nye 110-
regioner og samlokalisering med politiets operasjonssentraler - der Trondheim kommune ble pålagt å 
etablere en 110-sentral for Trøndelag 110-region. Dette vedtaket er fortsatt gjeldende, og klagefristen på 
dette vedtaket er utløpt. Samlokalisering skal slik det fremkommer av vedtaket datert 15.03.2016 
gjennomføres så fort det er mulig å få til.  

 
DSBs vedtak av 28.08.2019 omgjorde vedtaket av 15.03.2016 for kommunene Tjeldsund, Asker, Volda, 
Heim og Rindal som følge av kommunesammenslåinger og endringer i politidistriktsgrensene. Vedtaket 
inneholdt oppdaterte kommunenavn og geografiske justeringer. 
 
 
2. Vedtak 

Med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 37, jf. § 16, 
fastsetter DSB en ny 110-region i Trøndelag der alle kommunene i regionen tilknytter seg 
Midt-Norge 110-sentral IKS i Trondheim innen 01.10.2022. 
 
Følgende kommuner vil måtte knytte seg til nødmeldesentralen for brann, og med grunnlag 
i avtale bære sin andel av kostnadene til drift av sentralen: Bindal, Flatanger, Frosta, 
Frøya, Grong, Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger, 
Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, 
Oppdal, Orkland, Os (Hedmark), Osen, Overhalla, Røyrvik, Rennebu, Rindal, Røros, 
Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og Åfjord. 
 

 
3. Sakens bakgrunn 
I ovennevnte varsel om vedtak datert 12.11.2021 viste DSB til etableringen av Værnesregionen brann og 
redningstjeneste som består av kommunene Stjørdal, Selbu og Meråker. Kommunene tilhører ulike 110-
sentraler og har søkt om overføring til Midt-Norge 110-sentral IKS. 
 
DSB hadde også mottatt brev av 22.10.2021 fra Namsos kommune på vegne av de 16 kommuner 
tilknyttet Namdal 110-sentral. Kommunene oppfordret DSB til å sikre en felles og samtidig 
virksomhetsoverdragelse for samtlige kommuner tilknyttet Namdal 110-sentral over til Midt-Norge 110 
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sentral. Det vil si at kommunene Stjørdal og Meråker ikke får skifte tilknytning før de andre 
kommunene. 
 
DSB har i behandlingen av saken hatt korrespondanse og dialog med en rekke kommuner og 110-
sentraler, samt mottatt vedtak av 24.09.2021 fra Innherred regionråd og uttalelse av 20.09.2021 fra 
Namdal regionråd. 
 
 
4. Høringssvar 
Det har kommet inn to høringssvar til varselet om vedtak.  
 
Statsforvalteren i Trøndelag stiller seg bak forslaget og argumentasjonen for vedtaket som etter deres 
vurdering vil sikre en helhetlig brannberedskap i Trøndelag, jf. e-post av 03.01.2021.  
 
Stjørdal kommune og Værnesregionen brann- og redningstjeneste har sendt brev av 14.12.2021. Disse er 
positive til vedtaket, men ønsker at Værnesregionen brann- og redningstjeneste blir overført til Midt-
Norge 110 sentral så tidlig som mulig og senest 01.10.2022. Dette er begrunnet i alarmorganiseringen, 
investeringer i utstyr, sikkerhet og kostnadseffektivitet.  
 
Videre følger det at "Formannskapet har i møte den 9.12.2021 uttrykt i eget vedtak at de er positiv til en 
løsning hvor teknisk overføring av Stjørdal kommune til Midt-Norge 110-sentral skjer så raskt som 
mulig, men hvor kommunen senest fram til 01.10.2022 betaler til Namdal 110-sentral, for så å overføre 
betalingsforpliktelsen til Midt-Norge 110-sentral. Vedtaket lyder videre at på grunn av de særlig faglige 
utfordringer en delt tilknytning representerer, forventer Stjørdal prioritet i den tekniske overføringen til 
Midt-Norge 110-sentral."  
 
DSB kommenterer innspillet i punkt 6 nedenfor. 
 
 
5. Rettslig grunnlag 
 
DSB er sentral tilsynsmyndighet. Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 37 første ledd at: 
 

Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for 
gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist 
for når pålegget skal være utført. 

 
DSBs myndighet til å fastsette 110-regionene og kommunenes plikter for etablering, drift og betaling av 
nødmeldetjenesten følger av brann- og eksplosjonsvernloven § 16: 
 

Sentral tilsynsmyndighet kan pålegge en kommune å etablere en nødalarmeringssentral for 
mottak av meldinger om branner og andre ulykker innen en fastsatt region som kan omfatte flere 
kommuner. De kommuner som omfattes av den fastsatte regionen plikter å knytte seg til 
nødalarmeringssentralen og med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene ved etablering 
og drift av sentralen. 
 
Nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller 
behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og 
kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Etablering og drift skal 
samordnes med øvrige nødalarmeringssentraler for helse og politi. 
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6. Vår vurdering 
DSB mener kommunene i Værnesregionen brann og redningstjeneste, som består av kommunene 
Stjørdal, Selbu og Meråker, av hensyn til kommando og kontroll av beredskap må ha tilknytning til én 
110-sentral.  
 
Direktoratets praksis er at hver 110-sentral skal følge politidistriktsgrensene og at hver 110-sentral skal 
omfatte ett eller flere politidistrikt. Dette er viktig for rask og effektiv samordning innen 
redningstjenesten. Unntak fra prinsippet om å følge politidistriktsgrensene er beredskapssamarbeid innen 
brann- og redningsvesenet. Unntaket begrunnes i hensynene til oversikt, kommando og kontroll av 
beredskap, og som det følger av St.meld. nr. 12 (1995-96); hensynet til at de aktuelle beredskapsstyrker 
skal kunne forholde seg til en og samme sentral veier tyngre enn hensynet om å følge 
politidistriktsgrensene.  
 
Når DSB setter fristen for en ny 110-region til 01.10.2022, er dette av hensyn til forsvarlig drift av 
nødmeldetjenesten i Namsos. Vi gjengir fra direktoratets varsel om vedtak i brev av 12.11.2021: 
 

DSB har mottatt en felles henvendelsen av 22.10.2021 fra 16 av kommunene tilknyttet Namdal 
110-sentral med en anmodning om at det blir foretatt en samlet overføring av alle kommuner til 
Midt-Norge 110-sentral IKS. Det blitt opplyst at overføring av kommunene Stjørdal og Meråker 
fra Namdal 110-sentral til Midt-Norge 110-sentral IKS innen årsskiftet, vil medføre negative 
konsekvenser for driften av 110-sentralen i Namsos i tiden fram til de resterende kommunene kan 
overføres ny sentral. Det har også fremkommet opplysninger om at også andre kommuner ønsker 
brannsamarbeid og en slik snarlig overføring. Dersom dette skjer vil det gi Namdal 110-sentral 
ytterligere utfordringer og kunne føre til at sentralen ikke lenger har grunnlag for forsvarlig drift 
og raskt og uønsket må legge ned virksomheten. Ved en slik situasjon vil Midt-Norge 110-sentral 
IKS tvinges til å ta imot samtlige kommuner uten tilfredsstillende forberedelser. En slik situasjon 
ønsker DSB å unngå av hensyn til den helhetlige beredskapen i regionen og for å sikre en god 
prosess for de ansatte i Namdalen 110-sentral. Det er opplyst fra Namsos kommune at en 
kontrollert og tilfredsstillende forberedt virksomhetsoverdragelse vil kunne gjennomføres innen 
01.10.2022. 

 
DSB kan ikke risikere at Namdal 110-sentral raskt og uønsket må legge ned virksomheten, og Midt-
Norge 110-sentral IKS må kunne gjøre tilfredsstillende forberedelser. Begge nødmeldesentralene må 
mens de drifter etterleve brann- og eksplosjonsvernloven § 16 andre ledd om at 
"nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres slik at den til enhver tid fyller behovet for 
mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med 
innsatsstyrkene og den som melder ulykken". 
 
Mottak av kommunene ved 110-sentralen i Trondheim er hensyntatt, og DSB har ikke mottatt innsigelser 
på dette i høringen. Vi gjengir fra direktoratets varsel om vedtak i brev av 12.11.2021: 
 

DSB har også fått informasjon om at representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS den 
03.11.2021 fattet et vedtak der de anbefaler at Trondheim kommune og styret i 110 sentralen i 
samarbeid med Namsos kommune arbeider for en virksomhetsoverdragelse og dermed en felles 
sentral for Trøndelag i Trondheim. Det forutsettes at dette gjennomføres så snart som praktisk 
mulig, og senest innen 01.10.2022. 

 
Kommunene i Værnesregionen brann- og redningstjeneste ønsker en overføring til Midt-Norge 110 
sentral så tidlig som mulig og senest 01.10.2022. DSB mener også disse må prioriteres på grunn av 
kommando og kontroll av beredskap, og at dette er hensyntatt i vedtakets frist. Kommunene/110-
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sentralene må vurdere hvordan overføringen skal gjennomføres slik at lovens § 16 andre ledd hele tiden 
etterleves.  
 
Direktoratet forutsetter at relevante parter blir inkludert i arbeidet slik at det blir en kontrollert og 
forsvarlig endring av 110-tilknytningen for kommunene som per i dag er tilknyttet Namdal 110 sentral. 
DSB oppfordrer til godt samarbeid.  
 
 
7. Informasjon om klagerett  
Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41 
første ledd. Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage 
sendes DSB. Det vises for øvrig til forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring. 
 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Avdeling for forebygging og sikkerhet 
 
 
Johan Marius Ly Dag Rune Omland 
Avdelingsdirektør Seksjonssjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
Kopi til: 
Håvard Sæther    
Arvid Vollum    
Statsforvalteren i Trøndelag    
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Vår ref. 22/93 - 2
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 02.02.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
014/22 Kommunestyret 16.03.2022

Fosenpakken (Fosenvegene); Innføring av takst for nullutslippskjøretøy

Rådmannens innstilling:
 

1. Kommunestyret vedtar med ref. til Prop. 87 S (2017-2018) at det innføres takst for nullutslippskjøretøy i 
takstgruppe 1 med 50 prosent rabatt og for takstgruppe 2 med 100 prosent rabatt for 
bompengeprosjektene: 

 Fosenpakken (Fosenvegene)
2. Kommunestyret slutter seg til at nullutslipps næringstransport (varebiler) i takstgruppe 1, på linje med 

nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2, gis 100 prosent rabatt. 
 

Sakens bakgrunn og innhold:
I tidligere takstretningslinjer for bompengeinnkreving på offentlig veg var nullutslippskjøretøy fritatt fra å betale 
bompenger. Av denne grunn er nullutslippskjøretøy fritatt takst innenfor eksisterende bompengeprosjekt som omhandles 
av denne saken.
 
Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelsen på elbiler og hydrogenbiler.
Gjennom vedtak av Prop. 87 S (2017–2018) åpnes det imidlertid for å ta betaling for nullutslippskjøretøy i eksisterende 
bompengeprosjekter dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette. Samferdselsdepartementet har samtidig til hensikt å 
fortløpende følge med på den teknologiske utviklingen og veksten i nullutslippskjøretøy, og vurdere takstnivået for 
nullutslippskjøretøy i lys av dette. 
Takstene kan variere mellom 0 og 50 % av ordinær takst fratrukket brikkerabatt.
I planleggingen av nye bompengeprosjekter (etter vedtak av Prop. 87 S) legges det i utgangspunktet til grunn en takst for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 på 50 % av takst etter brikkerabatt, og i takstgruppe 2 på 0 %, dersom det ikke er fattet 
lokalpolitiske vedtak om noe annet innenfor gjeldende rammer.
Dette er i Trøndelag allerede gjeldende for vedtatte Proposisjoner knyttet E6 Ranheim – Åsen og E6 Ulsberg – Melhus, med 
innførelse av takst for nullutslippskjøretøy på 50 % for takstgruppe 1. Innkrevingen for disse prosjektene har antatt oppstart 
i 2022/23 for E6 Ulsberg – Melhus og 2024 for E6 Ranheim – Åsen.
 
Takstgruppe 1 og 2 er definert i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016) som følger: 
 

 Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt alle personbiler uavhengig av vekt i 
kjøretøykategori M1 i Autosys. Kjøretøykategori M1 inkluderer de fleste campingbiler og enkelte andre større 
personbiler. 

 Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som er registrert i 
kjøretøykategori M1 i Autosys.
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I tråd med bompengepolitikken generelt forutsettes det lokalpolitiske vedtak for å forankre takstnivået for 
nullutslippskjøretøy. Dette betyr at innføring av takst for nullutslippskjøretøy forutsetter enslydende vedtak om dette fra 
både Fylkesting og kommunestyre i berørte kommuner for hvert enkelt prosjekt.
Vedtak om økning av takstene for konvensjonelle kjøretøy fordrer imidlertid kun tilslutning fra garantister, og dermed for 
den i saken omhandlet prosjekt fra Trøndelag fylkeskommune.
 
Det forutsettes således at kommuner som har hatt politisk behandling av, og gjort vedtak om opplegg for utbygging og 
finansiering av bompengeprosjektet, må gjøre vedtak i gjelde sak om innføring av takst for nullutslippskjøretøy før dette 
kan effektueres.
 
Med gjeldende sak fremmes derfor til berørte kommuner (Inderøy-, Osen-, Indre Fosen-, Ørland-, Åfjord- og Orkland 
kommune) en sak med koordinert innstilling som tilsvarer vedtak i Fylkesting sak 114/20 om innføring av takst for 
nullutslippskjøretøy for bompengeprosjektet Fosenpakken (Fosenvegene)
Faktiske opplysninger:
Unntaket fra bompenger for nullutslippskjøretøy ble innført for å stimulere til innføringen av ny teknologi for å begrense 
klimagassutslippene fra transportsektoren. 
 
Andelen nullutslippskjøretøy i bilparken en sterkt økende, og elbiler alene utgjør pr. 31. desember 2021 14,1 % av 
personbilbestanden i Trøndelag, mot 10,4 % pr. 31. desember 2020. Dette tilsvarende en prosentmessig endring fra 2020 til 
2021 på 35 %. 
Markedsandel for førstegangsregistrerte personbiler var i 2021 på 63,5 % for nullutslippskjøretøy. Noe som tilsvarer en 
stigning på rundt 20 % fra andel i 2020 (53 %).
Selv om dette er en ønsket utvikling og i tråd med både nasjonale og regionale klima- og utslippsmål, kan det utgjøre en 
trussel for nedbetalingen av bompengeprosjekter samt pålegge øvrige bilister en uforholdsmessig stor belastning. Samtidig 
bidrar nullutslippskjøretøy til samme type problemer og behov som øvrig privatbilisme i form av kødannelse, redusert 
fremkommelighet, vegslitasje, mikroplast fra dekk, drift og vedlikehold av vegnettet etc.
Andel av førstegangsregistrerte nullutslippskjøretøy innen segmentene lett varebil, tung varebil og lastebil var i 2021 på 
henholdsvis 14,1 %, 18,8 % og 1,4 %. Innenfor disse kjøretøygrupper gjenstår det således en utvikling for å nå de nasjonale 
mål for området.
 

     
Figur 1. Andel førstegangsregistrerte personbiler i Norge fordelt på drivstofftype, t.o.m. januar 2022 (kilde: Statens vegvesen).
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Den økende andelen nullutslippskjøretøy kan medføre utfordringer for bompengeprosjektenes økonomi siden denne typen 
passeringer ikke fører til inntekter for prosjektet med dagens rabatt på 100 % for slike kjøretøy. I og med andelen av 
nullutslippskjøretøy trolig også vil øke fremover, medfører dette over tid at prosjektøkonomien settes under press. 
Innføring av takst for nullutslippskjøretøy vil imidlertid bidra til bedre inntjening i prosjektene og gi en større robusthet.
Såfremt betalingsfritak omvendt øker, eller hvis andelen tunge kjøretøy blir lavere enn det som lå til grunn da 
gjennomsnittstaksten ble vedtatt, gir gjeldende retningslinjer mulighet for vedtak av revidert gjennomsnittstakst som da 
legges til grunn ved beregning av grunntakster (Gjennomsnittstakst: Inntekt pr. passering når det tas hensyn til effekten av 
rabatter, fritak og fordeling av kjøretøy på takstgruppe 1 og takstgruppe 2). Konsekvensen blir at andre bilister må betale 
mer som følge av at flere får fritak.
 
Endringer av gjennomsnittstaksten krever tilslutning fra fylkeskommunen og andre lånegarantister før Vegdirektoratet kan 
fatte nytt takstvedtak. For dette kreves ikke vedtak fra berørte kommuner såfremt de ikke er garantister.
 
Kort omtale av innkreving for Fosenpakken (Fosenvegene).
Andel i passeringer av liten bil som nullutslippskjøretøy økte med 26 % fra september 2020 til september 2021 (fra 10,4 % 
til 13,1 % i andel).
Beregnet årlig merinntekt ved innføring av 50 % rabatt for nullutslippskjøretøy er ca. 3,5 mill. kr med dagens andel 
nullutslippskjøretøy (kalkulert med 13 %). Dette utgjør en inntektsøkning på ca. 6 %.
 
Kommende prosjekter med vedtatt proposisjon som inkluderer takst for nullutslippskjøretøy.
E6 Ranheim - Åsen
Vegprosjektet E6 Ranheim – Åsen har takst for miljøvennlige kjøretøy (50 % rabatt) som en del av vedtaket i 
stortingsproposisjonen. Antatt oppstart innkreving i stortingsproposisjonen er 2024. Oppstart innkreving i dette prosjektet 
er avhengig av tidspunkt for avslutning på innkreving E6 Trondheim – Stjørdal.
Dersom oppstart innkreving for ny E6 Ranheim - Åsen blir forsinket, vil det medføre økte finansieringskostnader for 
prosjektet.
E6 Ulsberg - Melhus
Vegprosjektet E6 Ulsberg – Melhus har takst for miljøvennlige kjøretøy (50 % rabatt) som en del av vedtaket i 
stortingsproposisjonen. Antatt oppstart innkreving er i stortingsproposisjonen angitt til 2022/23. 
 
Drøftinger:
Gjennom mange år har stimuleringstiltak som fritak fra merverdiavgift og engangsavgift ved kjøp, samt gratis eller rabattert 
bompassering, parkering, og ferjereiser, bidratt til en sterkt økende andel nullutslippskjøretøy i bilparken.
Rådmannen mener at en stadig økende andel nullutslippskjøretøyer er positivt. Nullutslippskjøretøy bidrar positivt 
med tanke på å redusere CO-2 utslipp og delvis støy, og bør i noen grad belønnes for dette. Nullutslippskjøretøy bidrar 
imidlertid på lik linje med øvrige kjøretøy til behov knyttet arealbruk for veg, trafikksikkerhetstiltak, 
fremkommelighet og investeringer i vegnett. Derfor vurderes det som rimelig at elbiler er med på å betale for dette på 
linje med andre kjøretøy og bidrar i finansieringen av bomvegprosjekter.
Pågående økning i andel bompunkt passeringer med nullutslippskjøretøy påvirker inntjeningen i bompengeprosjektene 
negativt. Innføring av 50 % betaling for nullutslippskjøretøy vil medvirke til reduksjon av dette inntektstapet, noe som sikrer 
robust økonomi i bompengeselskapet samt balansering i belastningen mellom trafikantgrupper.
Konsekvensene ved et sviktende inntektsgrunnlag for et prosjekt kan være at innkrevingstiden må forlenges, noe som 
vil medføre økte rentekostnader. Det vil også kunne bli behov for å øke takstene uforholdsmessig mye for øvrige 
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bilister. Dvs. at det i praksis blir de fossil drevne kjøretøyer som subsidierer et stadig økende antall nullutslippsbiler. 
Dette vil det kunne være krevende å argumentere for rimeligheten av.
Innføring av takst for nullutslippskjøretøy vil omvendt bidra til å sikre planlagt finansiering av eksisterende 
prosjekter. Styrket økonomi i prosjektene gjennom takst for nullutslippskjøretøy betyr at det generelle takstnivå for 
bilistene kan holdes på lavere nivå enn ellers, og/eller at nedbetalingstiden for bompengeprosjektet reduseres.
Jevnfør gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter kan gjennomsnittstakstene økes med inntil 20 % ut over 
ordinær prisstigning og inntektsperioden forlenges med inntil fem år dersom økonomien i prosjektet blir dårligere 
enn forutsatt. Disse reguleringsmekanismene kan benyttes for å dekke garantistens utlegg. Fortsatt fritak for 
bompenger for nullutslippskjøretøy vil med en stadig stigende elbilandel øke risikoen for at disse mekanismene må 
tas i bruk.   
Rådmannen mener at det er viktig med fortsatt sterke insentiver til å kjøpe nullutslippskjøretøy for å nå målet om at 
alle personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Fritak for merverdiavgift og 
engangsavgift senker prisen på nullutslippskjøretøy betraktelig, mens rabatter på parkering, ferjereiser og 
bompenger, sammen med lave drivstoffutgifter gjør det lønnsomt å bruke bilen i det daglige. Ved innføring av 50 % 
takst ved bompasseringer vil den økonomiske fordelen ved kjøp av et nullutslippskjøretøy kun endres relativt 
marginalt, mens det samtidig vil bidra til å sikre økonomien i bompengeprosjektene og rimelighet i belastningen 
trafikantgruppene imellom. Dette særlig med tanke på at passeringer med nullutslippskjøretøy trolig økes ytterligere 
fremover.
For næringskjøretøy i takstgruppe 1 og tyngre kjøretøy er det fortsatt en lav andel nullutslippskjøretøy, og for at gjøre 
overgangen til klimavennlige kjøretøy så attraktiv som mulig mener kommunedirektøren at det foreløpig er riktig å beholde 
bompengefritaket for varebiler i takstgruppe 1, samt for takstgruppe 2. Dette vil i tillegg for takstgruppe 2 harmonere med 
statlige føringer for planlegging av nye bompengeprosjekter hvor det skal planlegges med 100 % rabatt for 
nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.
 
 konklusjon:
Rådmannen vurderer at innføring av bompenger for nullutslippskjøretøy for bompengeprosjektet Fosenpakken 
(Fosenvegene) med 50 prosent rabatt vil ta hensyn til de reelle kostnadene til infrastruktur knyttet biltransport, samtidig 
som at en redusert takst vil ivareta fordelen ved å velge et klimavennlig alternativ. Rådmannen anbefaler derfor at det 
innføres bompenger med 50 prosent rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 jevnfør innstilling til vedtak. 
 
Rådmannen bemerker at det for næringskjøretøyer fortsatt er en lav andel nullutslippskjøretøy. For å gjøre overgangen til 
klimavennlige næringskjøretøyer så attraktiv som mulig, vurderer kommunedirektøren derfor at det foreløpig er riktig å 
beholde bompengefritaket for nullutslipps næringstransport i form av varebiler i takstgruppe 1, samt nullutslippskjøretøyer 
i takstgruppe 2.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Saken inneholder klimaperspektiv. Fritak for bompenger for nullutslippskjøretøy vil være insitament 
for økt kjøp av slike. Samtidig vil antagleig ikke halv takst gi vesentlig endring i investering av 
nullutslippskjøretøy.
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Innføring av takst for nullutslippskjøretøy for bompengeprosjektet Fosenpakken (Fosenvegene).



 

Trøndelag fylkeskommune  
 Seksjon Strategi og utvikling, veg  

 

OSEN KOMMUNE 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
  
 
   
 

 
   

  
  
Vår dato: 01.02.2022 Vår referanse: 202015765-22 Vår saksbehandler: 
Deres dato:  

   
Deres referanse:    Torben Jensen 

Innføring av takst for nullutslippskjøretøy for bompengeprosjektet 
Fosenpakken (Fosenvegene). 
Med henvisning til at Trøndelag fylkeskommune med basis i Proposisjon 87 S (2017–2018) har 
gjort vedtak om innføring av takst for nullutslippskjøretøy i bompengeanlegg i Trøndelag, skal det 
hermed anmodes om at Kommunestyret snarest beleilig behandler en tilsvarende sak.  
 
I tråd med bompengepolitikken generelt forutsettes det lokalpolitiske vedtak for å forankre 
takstnivået for nullutslippskjøretøy. Dette betyr at innføring av takst for nullutslippskjøretøy 
forutsetter enslydende vedtak om dette fra både Fylkesting og Kommunestyre i berørte kommuner 
for hvert enkelt prosjekt. Det legges derfor til grunn at kommuner som har hatt politisk behandling 
av, og gjort vedtak om opplegg for utbygging og finansiering av bompengeprosjektet, må gjøre 
vedtak i gjelde sak om innføring av takst for nullutslippskjøretøy før dette kan effektueres.  
 
I vedlegg foreligger det et forslag til saksfremlegg, som det med ref. til kravet om enslydende 
vedtak anmodes om fremlegges uten endringer i innstillingen. 
Såfremt det ønskes, er Trøndelag fylkeskommune naturligvis tilgjengelig for ytterligere 
informasjon.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Torben Jensen   
     
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
 
 
Vedlegg: 
Fosenpakken (Fosenvegene) - Innføring av takst for nullutslippskjøretøy; Innspill 
saksfremlegg 
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Nord-Fosen Utvikling AS - Handlingsplan 2022

Rådmannens innstilling:
Osen kommunestyre godkjenner Handlingsplan 2022 for omstilling på Nord-Fosen, som fremlagt og 
vedtatt av styret i Nord-Fosen Utvikling AS i styremøte 24.01.2022.

Sakens bakgrunn og innhold:
Styret i Nord-Fosen Utvikling AS behandlet og godkjente Handlingsplan for 2022 i styremøte den 24. 
januar 2022. Før sluttbehandling og godkjenning i Trøndelag fylkeskommune skal handlingsplanen 
behandles og vedtas i kommunestyrene i Osen og Åfjord.
Vurdering:
Saken anbefales vedtatt som fremlagt fra styret i Nord-Fosen Utvikling AS
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Handlingsplan 2022
Protokoll styremøte - handlingsplan 2022



HANDLINGSPLAN
2022

Behandlet av styret i Nord-Fosen Utvikling AS:  24.januar 2022
Godkjent av Åfjord kommunestyre: februar 2022

Godkjent av Osen kommunestyre: mars 2022

Et kunnskapsbasert og bærekraftig 
næringsliv i en kystregion

Omstilling på Nord-Fosen
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1. MÅL OG INNSATSOMRÅDER FRA OMSTILLINGSPLAN
Omstillingsarbeidet på Nord-Fosen skal bidra til å sikre og skape 140 arbeidsplasser i 
perioden 2020 til 2025. For 2022 er målet 24 arbeidsplasser. I tillegg skal 
omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet og styrket utviklingsevne i næringsliv og 
kommunene.
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Fra Omstillingsplan er det definert seks prioriterte innsatsområder med potensial for 
videre utvikling og vekst, og som skal bidra til å nå målene for omstillingsarbeidet:

1. Nytt næringsliv 
2. Eksisterende næringsliv 
3. Sjømat 
4. Reiseliv 
5. Kompetanse
6. Attraktivitet for næringsliv 

Årlig periodiserte arbeidsplassmål fordelt på innsatsområdene:

Innsatsområde 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum

Nytt næringsliv 1 1 2 2 2 2 10

Eksisterende næringsliv 1 9 16 22 27 18 93

Sjømat 0 2 4 4 4 6 20

Reiseliv 1 1 2 3 5 5 17

Sum arbeidsplasser pr år 3 13 24 31 38 31 140

Kompetanse* - - - - - - -

Attraktivitet for næringsliv* - - - - - - -

* Innsatsområdne «Kompetanse» og «Attraktivitet for næringslivet» har ikke arbeidsplasser som målsetting, men 
skal understøtte de andre innsatsområdene.

Vedr. måling av arbeidsplasser.
En vesentlig del av eksisterende næringsliv i Nord-Fosen består av sjømat-og 
reiselivsbedrifter. Det kan derfor oppstå utilsiktede målefeil avhengig av hvordan de ulike 
bedriftene klassifiseres. Av denne grunn er innsatsområdene Eksisterende næringsliv, 
Sjømat og Reiseliv vurdert samlet når det gjelder måling av antall arbeidsplasser.  Se for 
øvrig handlingsplanens pkt. 2.2, 2.3 og 2.4.

2. STRATEGIER OG TILTAK FOR INNSATSOMRÅDENE 
For hvert innsatsområde er det egne underliggende strategier. Disse er nærmere beskrevet i 
Omstillingsplanen.
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2.1 Nytt næringsliv

Innsatsområdet omfatter tre underliggende strategier.
I perioden før 2022 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt:

10 prosjekter er igangsatt av 7 aktører, hvorav 6 prosjekter pågår pr. 2022. 

Det er vedtatt arbeidsplassmål og mål for nyetableringer for innsatsområdet.  Resultat for 
arbeidsplassmålet er summert opp etter prosjektlederrapportene i de avslutta prosjektene. 
Kun ett av 9 prosjekter er avsluttet pr. 2021:

Antall 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum
Mål arbeidsplasser 1 1 2 2 2 2 10
Resultat arbeidsplasser 0 0 0
Mål nyetableringer 2 3 5 5 5 5 25
Resultat nyetableringer* 3 4 7

*) Kun selskaper registrert med 2 eller flere ansatte. Rene omdannelser/selskapsendringer er utelatt.

Her følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene for 2022:

Strategi Mulige tiltak Prosjektmål Budsjett 

A: Helhetlige tilbud – Tilby 
tjenester fra et helhetlig 
virkemiddelapparat.

Inngå forpliktende avtale 
med Innovasjon Norge og 
andre aktører om 
samarbeid og 
arbeidsdeling.

Et helhetlig og 
oversiktlig tilbud av 
tjenester.

50 000

B. Nyetableringer – Bistå og 
støtte gründere til 
nyetableringer.

Gjennomføre proaktivt 
arbeid for enkeltprosjekter.

Flere nyetableringer. 150 000

C. Nettverk – Bygge nettverk 
for gründere og 
oppstartsbedrifter.

Motivere og rekruttere 
nyetablerere og gründere 
til samarbeid og deltakelse 
i nettverk.

Nettverk etablert og 
igangsatt i samarbeid 
med Åfjord Utvikling.

100 000

Delsum - - 300 000

Søkbare midler - - 500 000
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Programmets ressursinnsats 200 000

SUM INNSATSOMRÅDE - - 1 000 000

2.2 Eksisterende næringsliv

Innsatsområdet omfatter fire underliggende strategier. 
I perioden før 2022 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt:

13 prosjekter er igangsatt av 8 aktører, hvorav 11 prosjekter pågår pr. 2022. 

Det er vedtatt arbeidsplassmål for innsatsområdet, hvor arbeidsplasser måles samlet for de 
tre innsatsområdene 2) Eksisterende næringsliv, 3) Sjømat, og 4) Reiseliv.  Disse er 
summert opp iht. prosjektlederrapportene i de avslutta  prosjektene, hvor kun 13 av 32 
prosjekter var avsluttet pr. 2021:

Antall 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum
   Mål arb.pl. i innsatsomr. 2) Eksist. næringsliv 1 9 16 22 27 18 93

+ Mål arb.pl. i innsatsomr. 3) Sjømat 0 2 4 4 4 6 20

+ Mål arb.pl. i innsatsomr. 4) Reiseliv 1 1 2 3 5 5 17

= Sum mål arbeidsplasser i innsatsområdene 
2+3+4 2 12 22 29 36 29 130

Resultat arbeidsplasser 16* 24** 40
*) i 2020: Kråkøy Slakteri AS (15), Roan Rorbu og Camping AS (1)
**) i 2021: Krifo Fisk og Fiskmat AS (15), Nord-Fosen Vakt- og Servicesentral (1), Nordmeland Gårdshotell AS 
(6), Vågen Aqua AS (2)

Her følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene for 2022:

Strategi Mulige tiltak Prosjektmål Budsjett 

D: Bedriftsrettede tiltak – 
Tilrettelegge for 
utviklingsaktiviteter i bedrifter.

Mobilisere deltakelse og 
gjennomføre forstudie og 
forprosjekt for SMB-
utvikling.

Sluttrapport fra forstudie 
og gjennomføring av 
forprosjekt.

600 000
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Forbedringsområder i 
bedriften er identifisert.

E: Nettverk- og 
leverandørsamarbeid – 
Etablere flere nettverk- og 
leverandørsamarbeid.

Kartlegge interessen for og 
etablere nettverk- og 
leverandørsamarbeid for 
nye markeder.

Etablert nettverk- og 
leverandørsamarbeid.

200 000

F. Videreforedling – Øke 
videreforedling av produkter 
innen næringsmiddelindustri.

Gjennomføre en faglig og 
markedsmessig vurdering 
av potensialet for økt 
videreforedling av 
produkter innen 
næringsmiddelindustri.

Vurdering av 
utviklingspotensial for 
foredling innen 
næringsmiddelindustrien. 

200 000

G. Servicetjenester – 
Etablere flere lokale 
servicetjenester.

Kartlegge behovet og 
potensialet for flere lokale 
servicetjenester innen 
områder som energi, 
havbruk og 
foredlingsindustri.

Oversikt over 
servicetjenester som kan 
ha lokalt 
markedsgrunnlag.

200 000

Delsum - - 1 200 000

Søkbare midler - - 1 100 000

Programmets ressursinnsats 300 000

SUM INNSATSOMRÅDE - - 2 600 000

2.3 Sjømat

Innsatsområdet omfatter fire underliggende strategier. 
I perioden før 2022 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt:
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11 prosjekter er igangsatt av 6 aktører, hvorav 6 prosjekter pågår pr. 2022. 

Det er vedtatt arbeidsplassmål for innsatsområdet, hvor innsatsområdene 2) Eksisterende 
næringsliv, 3) Sjømat, og 4) Reiseliv vurderes samlet mht. arbeidsplasser. For 
arbeidsplasser vises til pkt. 2.2.
Her følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene for 2022:

Strategi Mulige tiltak Prosjektmål Budsjett 

H.  Fiskeri og 
leveransemuligheter – 
Iverksette tiltak for styrking av 
fiskeri og leveransemuligheter.

Mobilisere interessenter og 
aktører for å vurdere 
aktuelle tiltak for styrking av 
fiskeri og 
leveransemuligheter.

Beskrivelse av 
utviklingsmuligheter 
for lokalt fiskeri og 
leveransemuligheter.

200 000

I. Arealutvikling – Sikre 
sjøarealer, lokaliteter og 
næringsarealer på land.

Vurdere aktuelle arealer i 
samarbeid med aktører samt 
lokale og sentrale 
myndigheter.

Kartlagt godkjente 
eksisterende og nye 
aktuelle arealer.

200 000

J. Bedriftsrettede tiltak –
Skape vekst i små og 
mellomstore bedrifter innen 
sjømatnæringen.

Mobilisere deltakelse og 
gjennomføre forstudie og 
forprosjekt for SMB-utvikling 
innen sjømatnæringen.  
Midler avsatt i 
innsatsområde 2) Eksist. 
næringsliv.

Sluttrapport fra 
forstudie og 
gjennomføring av 
forprosjekt.

Forbedringsområder i 
sjømatbedrifter er 
identifisert.

0

K. Landbasert 
oppdrettsvirksomhet –
Etablere landbasert 
oppdrettsvirksomhet.

Vurdere potensiale for 
landbasert 
oppdrettsvirksomhet i 
samarbeide med sentrale 
aktører.

Plan og ambisjoner 
for landbasert 
oppdrett.

200 000

Delsum - - 600 000

Søkbare midler - - 700 000

Programmets ressursinnsats 300 000

SUM INNSATSOMRÅDE - - 1 600 000
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2.4 Reiseliv

Innsatsområdet omfatter fire underliggende strategier. 
I perioden før 2022 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt:

11 prosjekter er igangsatt av 10 aktører, hvorav 4 prosjekter pågår pr. 2022. 

Det er vedtatt arbeidsplassmål for innsatsområdet, hvor innsatsområdene 2) Eksisterende 
næringsliv, 3) Sjømat, og 4) Reiseliv vurderes samlet mht. arbeidsplasser. For 
arbeidsplasser vises til pkt. 2.2.

Her følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene for 2022:

Strategi Mulige tiltak Prosjektmål Budsjett

L: Overnattingstilbud – Øke 
overnattingstilbudet.

Identifisere og kartlegge 
eksisterende tilbud.

Initiere til at 
bedriftsutviklingsprosjekt 
igangsettes.

Etablere bedriftssamarbeid 
mellom tilbyderne av 
overnatting.

Økt antall 
overnattingsdøgn hos 
tilbyderne.

50 000

M: Mattilbud – Tilrettelegge 
for utvikling og salg av lokal 
mat og bespisning.

Identifisere og rekruttere 
matprodusenter, og 
tilrettelegge for samarbeid 
og nettverk mellom 
aktørene.

Tilby lokal mat og flere 
bespisningssteder.

50 000

N: Helhetlige opplevelser – 
Utvikle opplevelsestilbudet i 
samarbeid med regionale 
aktører.

Identifisere og kartlegge 
aktører og tilbud, samt 
potensiale for nye tilbud.

Delta i regionale 
reiselivsprosjekter.

Samlet oversikt over 
regionale og lokale 
opplevelsestilbud.

Gjennomført forstudie.

100 000

O: Attraktiv 
reiselivsdestinasjon – Øke 
synligheten i reiselivs-
markedet og gjøre det 

Utarbeide 
posisjoneringsstrategi for 
Nord-Fosen som 
reiselivsdestinasjon i 

Posisjoneringsstrategi 
og plan for felles 
markedsføring.

100 000
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enklere for den reisende å 
finne informasjon, bestille, og 
besøke kommunen.

samarbeid med Åfjord 
Utvikling.

Gjennomført forstudie.

Delsum - - 300 000

Søkbare midler - - 400 000

Programmets ressursinnsats 200 000

SUM INNSATSOMRÅDE - - 900 000

2.5 Kompetanse

Innsatsområdet omfatter tre underliggende strategier. I perioden før 2022 er ingen prosjekter 
gjennomført eller igangsatt. Det er ikke vedtatt arbeidsplassmål for innsatsområdet.

Her følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene for 2022:

Strategi Mulige tiltak Prosjektmål Budsjett 

P: Kompetansehevende tiltak 
– Kompetanseutvikling, 
uavhengig av bransje.

Kartlegge 
kompetansebehov og tilby 
kurs og kompetanse-
hevende tiltak.

Informasjon om og kurs i 
trendene som gjelder 
innenfor bærekraft – for 
næringslivet.

Gjennomført 
tilpassede 
kompetansehevende 
kurs.

Gjennomført 
kurs/konferanse med 
bærekraft som tema.

100 000

300 000

Q. Konkurransedyktig 
sjømatnæring – Øke kunnskap 
om fremtidig kompetansebehov 
for sjømatnæringen.

Bistå Sjømatnæringen i å 
vurdere og beskrive 
fremtidig 
kompetansebehov.

Beskrivelse av 
fremtidig 
kompetansebehov.

100 000

R: Nettverkstilbud – 
Tilrettelegge for samarbeid og 
god ressursutnyttelse gjennom 
felles kompetansehevende 
tiltak.

Koordinere nettverkstilbud 
fra det ordinære 
virkemiddelapparatet, 
spesielt Innovasjon Norge.

Gjennomført 
kompetansehevende 
tiltak i nettverk.

100 000

Delsum - - 600 000

Søkbare midler - - 300 000

Programmets ressursinnsats 200 000

SUM INNSATSOMRÅDE - - 1 100 000
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2.6 Attraktivitet for næringsliv

Innsatsområdet omfatter fire underliggende strategier. 
I perioden før 2022 er følgende prosjekter gjennomført eller igangsatt:

7 prosjekter er igangsatt av 5 aktører, hvorav 3 prosjekt pågår pr. 2022. 

Det er ikke vedtatt arbeidsplassmål for innsatsområdet.

Her følger mulige tiltak innen de ulike strategiområdene for 2022:

Strategi Mulige tiltak Prosjektmål Budsjett 

S: Næringsvennlig kommune – 
Styrke kommunene som kompetente 
og profesjonelle utviklingspartnere 
for lokalt næringsliv.

Gjennomføre forstudie 
for Næringsvennlig 
kommune.

Sluttrapport fra 
forstudie og skisse 
til prosjektplan for 
forprosjekt.

300 000

T: Kommunal tilrettelegging – 
Utvikle gode og oppdaterte planer for 
infrastruktur, næringsareal, digital 
kommunikasjon og vei.

Gjennomføre forstudie 
og forprosjekt vedr. 
kraftforsyning i  
samarbeid med Åfjord 
og Osen kommuner.

Gjennomføre forstudie 
og forprosjekter vedr. 
næringsarealer på sjø 
og land.

Sluttrapport fra 
forstudie og 
forprosjekt. 

Sluttrapport fra 
forstudie og 
forprosjekt.  Gi 
innspill ift. 
kommunenes 
planprosesser.

500 000

300 000

U: Felles næringsforening – 
Etablere felles næringsforening for 
Nord-Fosen.

Bidra til oppstart av eller 
innlemmelse i 
næringsforeninger i 
regionen.

Økt aktivitet i regi 
av lokal/regional 
næringsforening.

100 000

V: Bebyggelse – Gjøre Nord-Fosen 
til en mer attraktiv bo- og 
arbeidsregion.

Avklare kommunenes 
rolle og planer for 
helhetlig tenkning rundt 
tiltak som øker Nord-
Fosens attraktivitet, inkl. 
tilgang på attraktive 
boliger, næringsbygg og  
tilbud.

Offensiv og 
virkelighetsnær 
tilrettelegging av 
tiltak som øker 
Nord-Fosens 
attraktivitet.

250 000
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Bidra til etablering og 
drift av helhetlige  
samfunns-og 
næringsprosjekter i 
lokalmiljøene, basert på 
lokale initiativ.

Støtte private 
initiativ i 
lokalmiljøene for 
helhetlig tenkning 
rundt samfunn og 
næring.

750 000

Delsum - - 2 200 000

Søkbare midler - - -

Programmets ressursinnsats 300 000

SUM INNSATSOMRÅDE - - 2 500 000

3. BUDSJETT OG FINANSIERING
3.1 Budsjett

Innsatsområde Ramme Søkbare 
midler

Program-
organisasjonens 
ressursinnsats*

Sum kostnader

1. Nytt næringsliv 300 000 500 000 200 000 1 000 000
2. Eksisterende næringsliv 1 200 000 1 100 000 300 000 2 600 000
3. Sjømat 600 000 700 000 300 000 1 600 000
4. Reiseliv 300 000 400 000 200 000 900 000
5. Kompetanse 600 000 300 000 200 000 1 100 000
6. Attraktivitet for næringsliv 2 200 000  300 000 2 500 000
Delsum 5 200 000 3 000 000 1 500 000 9 700 000
Administrative kostnader til 
programledelse**    300 000

Samlet kostnad    10 000 000
* Øvrige kostnader til programledelse er i hovedsak arbeid med prosjektutvikling, nettverksbygging og oppgaver 
som beskrevet i de prioriterte innsatsområdene.
** Administrative kostnader knyttet til programledelse omfatter forberedelse og gjennomføring av styremøter, 
saksbehandling, rapportering og annet nødvendig administrativt arbeid. 

3.2 Finansiering

Finansiør Andel Sum 
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   KMD 50 % 4 000 000

+ Trøndelag fylkeskommune 25 % 2 000 000

+ Åfjord kommune 12,5 % 1 000 000

+ Osen kommune 12,5 % 1 000 000

= Bevilgning 2022 100 % 8 000 000

+ Overført fra 2021 2 000 000

= Budsjett 2022 10 000 000

4. KOMMUNIKASJONSPLAN
Et aktivt kommunikasjonsarbeid bidrar til å skape trygghet, forankring og engasjement blant 
bedrifter, samarbeidspartnere, beslutningstakere og befolkningen for øvrig. For å lykkes med 
omstillingsarbeidet er det derfor helt sentralt å utvikle en kommunikasjonsstrategi som en del 
av Omstillingsplan og en kommunikasjonsplan i årlig Handlingsplan.

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi med påfølgende årlig kommunikasjonsplan for 
2022 som skal benyttes for kommunikasjonsarbeidet. Disse dokumentene ligger under 
mappen 3. Offentlighet i kvalitetshåndboken til Nord-Fosen Utvikling. 
Arbeidet inkluderer også videreutvikling og oppdatering av hjemmesiden 
nordfosenutvikling.no i forbindelse med felles planer for omstillingsprogrammet. 

Det er også opprettet en Facebook-side for Nord-Fosen Utvikling som brukes som ukentlig 
kommunikasjonskanal.  

Et eksternt kompetansemiljø med kommunikasjon som fagfelt ble engasjert i utførelsen 
av arbeidet med kommunikasjonsstrategien. 
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Protokoll styremøte i Nord-Fosen Utvikling AS 

Sted: Kommunestyresalen, Osen rådhus, 3.etg. 
Tid: Mandag 24.januar 2022 kl. 09:00 – 12:30 
 
Til stede/ deltok:  
Styremedlemmer: John Einar Høvik, Einar Eian, Arnar Utseth, Jon Husdal 
Bernt-Even Seierstad, Astrid Jakobsen, Oddbjørn Ovesen, Kjell Larsen, Elin Harbak 
(Teams), Ingrid Langklopp (Teams) 
Observatører: Ole Harris Hanssen (Teams), Therese Troset Engan (Teams)  
Andre: Tore Brattgjerd, Karoline Larsen   
Frafall: Vibeke Stjern, Per Johansen, Roar Leirset 
 

Vedr. saksnr. 

Saksnummerlisten ble ikke nullet ved årsskiftet og sakene fremkom med feil saksnr. i 
innkallingen. Dette er rettet opp i protokollen, hvor sakene har riktig nummer. For 
ordens skyld fremkommer saksnr. fra innkallingen i parentes. 
 

Saksliste 

Sak 01 - O: Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. desember 2021 
(Jfr. saksnr. 40 i innkallingen)  

 
Vedtak: Protokoll godkjent. 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 02 - O: Programstatus: 
(Jfr. saksnr. 41 i innkallingen)  

Daglig leder orienterte kort om programstatus. Det ble orientert om prosjektregnskap 
totalt for programmet hittil, administrative vedtak siden 6. desember 2021, samt 
porteføljerapport og porteføljestyring per 24.01.2022. Det ble også foretatt en kort 
gjennomgang av status på tidligere bevilgede saker.  
 
Det er gjort 5 administrative vedtak siden 6. desember 2021; Tore Løkke AS avd. 
Nord-Fosen Pukkverk på kr 49 500, Krifo Fisk og Fiskmat AS på kr 99 225 og kr 
99 720, Nord-Fosen Utvikling AS på kr 50 000, Eirik Lothe og Karoline Larsen på kr 
37 000.  
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Sak 03 - O: Prosjekt til orientering/diskusjon: 
«Helhetlig samfunns- og næringsutviklingsprosjekt på 
Bessaker» 

(Jfr. saksnr. 42 i innkallingen)  

 
Styret har en positiv holdning til prosjektet, og det ble påpekt at Mowi trolig har 
alternativer til en investering på Bessaker / Nord-Fosen.  
 
Det ble en diskusjon om strategien og tilnærmingen ift. Mowi, dvs. i hvilken grad 
Mowi må forplikte seg før igangsetting av prosjektet.   
Alternativet er å innta en offensiv holdning og kommunisere denne til Mowi. Det ble 
vist til et eksempel fra da Lerøy Midt valgte å investere på Hitra i stedet for i 
Kristiansund, hvor Hitras offensive holdning i forkant antas å ha vært en medvirkende 
årsak til beslutningen. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering.   
Administrasjonen inntar en offensiv holdning og jobber videre med saken. Det er en 
målsetning at saken tas opp til behandling på neste styremøte. 
 
 
Sak 04 - O: Tema til diskusjon: 

«Støtte til etablering av private tilbud» 
(Jfr. saksnr. 43 i innkallingen)  

 
Det ble gitt en orientering om problemstillingen, og alle er enige i at private tilbud er 
nødvendig for å bygge attraktive samfunn som i neste omgang også gagner 
næringslivet. Særlig er det et behov for uformelle møteplasser. 
 
Det ble en diskusjon rundt sakens prinsipielle sider og Omstillingsprogrammets 
dilemma, hvor man på den ene siden skal bidra til å skape attraktive samfunn, mens 
retningslinjene tilsier at man skal være svært forsiktig med denne typen støtte. 
Omstillingsprogrammet kan potensielt komme opp i mange dilemma med risiko for 
svekket troverdighet og omdømme.   
 
Derimot uttrykte de fleste styremedlemmene støtte til tiltak i denne kategorien, 
innenfor visse rammer. Bl.a. er det en forutsetning at det aktuelle tiltaket bidrar til 
uformelle møteplasser og favner mange (bredt). Det er viktig at aktuelle saker 
begrunnes godt opp mot retningslinjene for bruk av omstillingsmidler, tiltakets 
virkning ift. målsetningene i Omstillingsprogrammet, samt at det gjøres en 
risikovurdering ift. potensielle dilemma.  
 
Alle er enig i at den samlede støtte til slike tiltak skal utgjøre en liten del av 
Omstillingsprogrammets portefølje.  
 
 
Vedtak: Saken tas til orientering, med de føringer som fremkom under diskusjonen 
på møtet. 
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Sak 05 - B: NFU-prosjekt til behandling:  

NFU-2021208: Tore Løkke AS Avd. Nord-Fosen Pukkverk: 
 «Videreutvikling av maskinsand» 

(Jfr. saksnr. 44 i innkallingen)  

Vedtak: Tore Løkke AS avd. Nord-Fosen Pukkverk innvilges kr 334.257 til 
gjennomføring av forprosjektet «Videreutvikling maskinsand». Tilsagnsbeløpet 
tilsvarer 50 % av godkjente kostnader. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak 06 - B: NFU-prosjekt til behandling:  

NFU-2022302: Krifo Fisk og Fiskmat AS: 
 «Forprosjekt restråstoff» 

(Jfr. saksnr. 45 i innkallingen)  

 
Selskapet er i en utfordrende økonomisk situasjon og det ble innledningsvis reist 
spørsmål ved Arnar Utseth og Elin Harbaks habilitet. Bakgrunnen er at disse er hhv. 
styreleder og styremedlem i Åfjord Sparebank, som er selskapets bankforbindelse.  
Diskusjonen endte med votering hvor 8 av styrets 10 medlemmer stemte for at 
Utseth og Harbak var habile. Ingen stemte mot. Utseth og Harbak avga ikke stemme. 
 
Under behandling av saken ble det en diskusjon om og hvorvidt  
Omstillingsprogrammet bør ta en mer aktiv rolle ift. selskapet og dets prosjekter, evt. 
tilby ulike former for bistand. Bakgrunnen er den økonomiske situasjonen kombinert 
med at bedriften er svært viktig for lokalsamfunnet i Roan. Videre er dette en 
familiebedrift med et fåtall nøkkelpersoner, som bidrar til sårbarhet.  
 

Vedtak: Krifo Fisk og Fiskmat AS innvilges inntil kr 280.000 til gjennomføring av 
Forprosjekt restråstoff. Tilsagnsbeløpet tilsvarer 50 % av godkjente kostnader. 
 

Administrasjonen går i dialog med bedriften med tanke på tilbud om ulike former for 
ikke-økonomisk støtte fra Omstillingsprogrammet, f.eks. tilbud om en ressurs inn i 
styringsgruppen i selskapets prosjekter. Administrasjonen avtaler videre løp med 
Innovasjon Norge. 

 

Enstemmig vedtatt. 
 

 



 
 

4/5 
 

 

Sak 07 - B: NFU-prosjekt til behandling:  
NFU-2022603: Nord-Fosen Utvikling AS: 

 «Kraftforsyning i Nord-Fosen» 
(Jfr. saksnr. 46 i innkallingen)  

Vedtak: Daglig leder får fullmakt til pva. Nord-Fosen Utvikling AS å dekke kostnad på 
inntil 150.000 kr til gjennomføring av forstudie «Kraftforsyning i Nord-Fosen». 
Prosjektet leveres i sin helhet av netteier Tensio iht. deres tariff og lovpålagte 
retningslinjer. Beløpet tilsvarer 100 % av godkjente kostnader (faktura fra Tensio). 

Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 08 – B: Fastsettelse av Årshjulet inkl. møteplan 2022 
(Jfr. saksnr. 47 i innkallingen)  

 
Møteforslaget den 5. desember ble endret til 28. november, for øvrig ingen endringer. 
Invitasjon til alle styremøtene i 2022 blir sendt ut i etterkant av dette møtet.   

Vedtak:  
Årshjulet inkl. møteplan 2022 vedtas som fremlagt med følgende møtedatoer: 

Styremøte 24. januar 
Styremøte 4. april  
Styremøte 13. juni  
Styremøte 5. september  
Programstatusvurdering 7. november 
Styremøte med styreseminar 28. november 

Enstemmig vedtatt. 
 
Arnar Utseth forlot møtet.  
 
 
Sak 09 – B: Behandling og innstilling av Handlingsplan 2022 til 

kommunestyrene i Osen Åfjord.  
Administrasjonens forslag sendt ut 06.01.2022. 

(Jfr. saksnr. 48 i innkallingen)  

Vedtak: Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2022 tas til følge, og oversendes 
kommunestyrene i Osen og Åfjord med positiv innstilling.  

 

Enstemmig vedtatt. 
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Roan, 25.01.2022 
 
 
 
Karoline Larsen 
Rådgiver og referent 
 
 
 
Einar Eian               Elin Harbak       Jon Husdal                        
Styremedlem              Styremedlem               Styremedlem             
 
 
 
Oddbjørn Ovesen     Arnar Utseth    Kjell Larsen        
Styremedlem       Styremedlem    Styremedlem        
 
 
 
Astrid Jakobsen   Bernt-Even Seierstad   Ingrid Langklopp  
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 

 
John Einar Høvik 

      Styreleder  
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Vår ref. 21/491 - 7
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 08.03.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
016/22 Kommunestyret 16.03.2022

Utlysing av anbud - flerbrukshus

Rådmannens innstilling:
Rådmannen bes om å gå videre med utlysning av anbud på bygging av flerbrukshus, i tråd med 
arbeidsgruppas anbefaling, og siste justerte tegninger. Anbudet lyses ut med forbehold om 
kommunestyrets endelige godkjenning av finansiering.

Sakens bakgrunn og innhold:
Arbeidet med Flerbrukshus kom som et resultat av UngData-undersøkelsen i 2018, med påfølgende 
work-shop, lunsj-til-lunsj på Drageid. Ungdommene trekker frem behovet for et sted hvor de kan 
være sammen, uten at det foregår en spesiell aktivitet; et sted «å henge». I tillegg et sted hvor de 
kan drive med aktiviteter som ikke er organisert. Ønsket med flerbrukshuset var å kunne forebygge 
ensomhet, øke trivselen og bygge relasjoner. Ungdommene opplever utfordringer med å kunne 
møtes på ettermiddag, samtidig som ungdommer som er hjemme i helgene mangler en møtearena. 
Ved å samle så mange aktiviteter som mulig under samme tak, vil vi få et høyt antall brukertimene pr 
døgn, noe som vil være lønnsomt.
I 2019 ble det nedsatt en politisk arbeidsgruppe, som sammen med administrasjonen i kommunen og 
HD plan og arkitekter har arbeidet med en skisse til bygg. Denne arbeidsgruppa har også tatt med 
innspill fra lag og foreninger inn i arbeidet, samt foretatt befaringer til lignende bygg i midt - Norge. 
Arbeidsgruppa har i tillegg landet på valg av tomt til flerbrukshuset. Formannskap og kommunestyre 
har mottatt muntlige orienteringer fra gruppa, underveis i dette arbeidet. Oppdaterte tegninger av 
foreslått bygg vil bli lagt fram for kommunestyret i møtet.
7. juni 2021 ble det invitert til møte i referansegruppa, som var sammensatt av 
lag/organisasjoner/enheter som kan være naturlig brukere av bygget. Til stede var representanter fra 
skolekorpset og kulturskolen, barnehagen, 4H, Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, 
Idrettslaget, pensjonistforeningen, biblioteket, Ungdommens representant i politiske saker, 
sykehjemmet og administrasjonen i Osen kommune. Ønskene var mange, noen var skeptiske til 
dette, mens andre var positive. Skepsisen bygger i hovedsak på redsel for at dette økonomisk vil gå 
utover drift og vedlikehold ellers i kommunen, samt at dette kan gå utover initiativ i grendene. 
Positivitet går på opprusting, et tilbud til barn og unge spesielt, og lag og foreninger generelt.
Positive sider:
Bibliotek samlet ved skolen, og oppgraderte lokaler som er beregnet til dette. Biblioteket har vært en 
«kasteball», men ved å samle dette i et bygg hvor det også foregår andre aktiviteter, kan bli en 
oppblomstring for biblioteket.



Side 39 av 48

Ved å bygge Flerbrukshuset må det gjøres endringer på uteområdet. Ballbingen må flyttes, og den vil 
da samtidig bli oppgradert. Det samme har vi mulighet til å gjøre med resten av uteområdet.
Beliggenhet styrker bruken av anlegget ved at det ligger ved skolen, samt tilgjengelighet for Seter og 
Skjervøya. (Gangavstand fra båt) Barnehage, SFO og skole kan benytte lokalet/rom på dagtid, og 
videre vil aktiviteter på ettermiddagstid ligge i samme bygg. Mingleområde i huset kan brukes mens 
man venter på å delta på aktiviteter.
Kantine kan brukes i kombinasjon med skolekjøkken, noe som legger til rette for servering på 
kveldsarrangementer. I tillegg vil kantina kunne benyttes til skolelunsj for elevene.
Amfi i dagens flerbrukshall åpner for store muligheter og kombinert bruk av rommet. Flerbrukshallen 
må fortsatt kunne brukes som gymsal, men ved besøk av f.eks. DKS, slipper skolen mye arbeid med å 
organisere flerbrukshallen til en konserthall. Samtidig får elever som har gym, og ikke skal delta på 
konsert, en alternativ hall som de kan ha gym mens konserten pågår. Klargjøring av hallen til 
forestillinger på kveldstid forenkles også mye ved å bygge amfi i flerbrukshallen.
For ungdommen vil stedsvalget være «trygt» med at det bygges ved skolen. Barn og unge vil bli vant 
til å ferdes i bygget, og samtidig kunne føle et eierskap til bygget. Samtidig vil ikke dette bli 
problematisk i forhold til andre aldersgrupper som bruker bygget, men det vil kunne styrke relasjoner 
på tvers av aldersgrupper.
For familier og unge som ønsker å flytte til til Osen, vil det være positivt med mer aktivitet. 
Ungdommen i dag opplever at det er for lite å «finne på», og flere uttrykker ønske om å flytte her fra. 
Ungdata-undersøkelsen viser at 35% av de som svarte er fornøyd med lokaler for å treffe andre unge 
på fritida. 50% er fornøyd med idrettsanlegg, 12% er fornøyd med kulturtilbudet og 18% er fornøyd 
med kollektivtilbudet.
Et slikt bygg vil være et viktig insitament for hjemflytting med økt aktivitet.
Ungdomsklubben er i ferd med å få et midlertidig lokale å være i, men med Flerbrukshuset vil det bli 
en oppgradering av ungdomsklubben. Den vil inneholde mer av det som ungdommene ønsker seg, og 
den blir liggende slik at ungdom fra Seter også kan delta. Flerbrukshuset vil bli en sosial arena og et 
samlingssted for både barn, ungdom og eldre.
Referansegruppa var bekymret for at Flerbrukshuset kunne ødelegge engasjementet hos 
frivilligheten og bruken av grendehusene ved at «alt» skal samles på et sted. Frivilligheten og 
bygdene vil fortsatt kunne «leve» som nå, da mye av den aktiviteten som gjøres rundt om i grendene 
i kommunen ikke kan flyttes til Strand. Grendehusene passer bedre til en del aktiviteter som ikke 
egner seg i et flerbrukshus, og dette gjør at frivilligheten vil måtte bestå.
Flerbrukshuset kan også gi tilbud som pr i dag ikke finnes i kommunen, til glede for alle innbyggerne.
 
Negative sider:
Flytting av biblioteket er sett på som en ulempe, da det blir lengre unna bl.a. sykehjem, og de som i 
dag bruker sykehjemmet. Vi ser også at barnehagen sluttet å benytte biblioteket når barnehagen ble 
flyttet til Strand, på grunn av skyss-utfordringer. Noen av de som bruker biblioteket kjører bil og kan 
kjøre til Strand, men barnehagen må kjøre mange turer dersom de skal frakte barna til biblioteket, da 
de ikke får med seg mange barn i hver bil. Bok-kasser som leveres på sykehjemmet er fortsatt en 
mulighet.
Det ble også løftet frem at uteområdet ved skolen «krymper», og at elevene får mindre plass og 
være på. Elevtallet er i løpet av de siste 30 årene har gått ned med knappe 50%, de siste 20 årene 
med drøyt 40% og de siste 10 årene har elevtallet gått ned nesten 30%. Skoleplassen er noe endret, 
bl.a. hadde småtrinnet en liten fotballbane på deler av uteområdet barnehagen har i dag. Samtidig er 
rundkjøringa blitt et bilfritt område, slik at denne nå er blitt elevenes område.
Beliggenheten kan gi mindre «eierskap» for grupper som ikke tilhører skolen, særlig i skoletida og i 
oppstarten. Dersom innbyggerne etter hvert opplever at Flerbrukshuset er en arena de ønsker å 
treffes på, vil dette kunne endre seg på sikt.
Det kom også frem i Referansegruppa at baskethall er «liten», og at vi denne gangen må bygge stort 
nok, ikke «for lite» som det ble gjort sist. Dette er planlagt ut fra uforholdsmessige kostnader ved å 
bygge større.
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Huset må driftes og vedlikeholdes, og dette må beregnes. Per i dag er det vanskelig å stipulere en 
reell kostnad.
Dersom det skal være arrangementer i Flerbrukshuset, må det være parkeringsplasser tilgjengelig. 
Kommunen eier mer område i forbindelse med dagens parkeringsplass, men samtidig må det også 
være HC-plass. Kostnader på dette må beregnes. Det er ikke anbefalt å ha parkeringsplass inne på 
skoleområdet.
Vi vil aldri komme i den situasjonen at et bygg blir liggende nært alle deler av kommunen. 
Referansegruppa ønsket at politikerne tar en ny runde ang plassering. Hensikten med å legge 
Flerbrukshuset der arbeidsgruppa ble enige om å legge den, er basert på mulighet for de som 
kommer med båt å komme seg dit uten ekstra skyss, samtidig som nærheten til skolen gir flere 
brukstimer i døgnet. Avstanden skal ikke bli så veldig stor før bruken blir mindre. Det er også foreslått 
i bakgården på sykehjemmet, slik at barn og unge kommer dit. Dette vil føre til at bruken på dagtid 
for barnehage og skole blir svært vanskelig pga skysskostnader.
 
Økonomi:
Totale stipulerte kostnader for bygget (beregnet av Sweco) ligger på ca. 73,6 mill. m/mva. Med 
fratrekk for tilbakebetalt merverdiavgift på prosjektet er kostnaden beregnet til ca. 60,8 mill. I tillegg 
vil det bli fratrekk på tippemidler på deler av bygget. Dette er ikke ferdig beregnet av 
fylkeskommunen, men vil bli beregnet etter eventuell anbudsprosess er gjennomført. I tillegg til 
bygg-kostnader vil det tilkomme kostnader på inventar etc. Dette er heller ikke stipulert, men her 
kan man også søke eksterne midler til bidrag. Til inndekking kan man bruke noe av eksisterende fond, 
men det tas høyde i beregningene for at man må lånefinansiere med inndekking ved fremtidige 
havbruksinntekter, som varierer mellom 4,4 – 13,8 mill. per år. Legger man fremtidig lånerente på 4 
% og nedbetaling over 40 år vil da årlig kostnad bli liggende på ca. 2, 5 mill. ved totalkostnad på 50 
mill. I tillegg til ukjent faktor på driftskostnadene. En lånerente til 3 % vil gi ca. 400`mindre i årlig 
kostnad, og renta per nå er vesentlig lavere (under 2%), og vil dermed gi vesentlig lavere årlig 
kostnad enn det som stipuleres som utgangspunkt i saken.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
En arena hvor man kan møtes vil være et godt folkehelsetilbud. Det er flere grupperinger i 
befolkningen som etterlyser et sted å være sammen. Om vi får et bygg der flere alders- og 
interesseorganisasjoner holder til under samme tak, vil det være forebyggende på flere måter. 
Samhold mellom aldersgrupper er «oppdragende» samtidig som det å ha et sted å møtes kan 
forebygge ensomhet i alle aldersgrupper. Vi ser av UngData-undersøkelsen at ensomhet er noe våre 
ungdommer sliter med. Alle aldersgrupper har forskjellige behov for å kunne oppnå en god 
livskvalitet, og et bygg med flere forskjellige aktiviteter/innhold og brukere, vil kunne tilfredsstille 
mange behov. Samtidig vil det kunne gi et sunt samspill mellom aldersgruppene. Med satsing på 
kulturelt folkehelsearbeid vil vi kunne bli en sterk, spennende og attraktiv kommune. Myke verdier vil 
få større fokus og plass.

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen større klimapåvirkning i saken.
 
 
Roar Leirset
rådmann
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Vår ref. 22/29 - 3
Saksbehandler Tormod Vik Brede

Osen kommune

Dato 04.03.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
017/22 Kommunestyret 16.03.2022

Bortfeste av kommunal grunn - Olden Eiendom AS

Rådmannens innstilling:
Osen kommunestyre godkjenner en grensejustering mellom eiendommene 14/145, 14/145/2 
og 14/145/3. Arealet for Olden Eiendom AS sine festegrunner vil øke med 4,19 %.
 
Tilsvarende vedtas en økning i festeavgiften med 4,19 %

Sakens bakgrunn og innhold:
Olden eiendom AS ønsker å utvide sitt festeareal i industriområdet på Strand i forbindelse med 
bygging av tilbygg. Bygget skal brukes som treningssenter.
 
Vurdering:
Fra før fester Olden Eiendom AS 4966 m2 fordelt på festetomtene 14/145/3 og 14/145/6. For at det 
nye tilbygget ikke skal komme for nært eller krysse grensen er grensejustering en mulig 
løsning. Arealet består av grusveg. Muligheten for kjøring av bil og transport av utstyr mellom 
byggene vil ikke bli påvirket. Det er ikke plass til noen annen næringsvirksomhet innenfor dette 
arealet, og øker derfor utnyttelsen av næringsarealet på Strand. 

Kartskisse:
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Planlagt tilbygg er skissert med stiplet linje. Areal omfattet av grensejusteringen er markert med 
grønt.

Etter befaring der de eksisterende grensene ble påvist, kom en fram til at en utvidelse på 5 meter i 
nordenden øker arealet med 208 m2  er tilstrekkelig. En arealøkning på 208 m2 utgjør en prosentvis 
arealøkning på 4,19.

Festeavgiften bør derfor også økes tilsvarende med 4,19 %.
 
Mindre arealtilpasninger (endring i areal under 5 %) som dette kan gjennomføres som 
grensejustering. Dette forenkler prosessen da det ikke trengs behandling etter plan- og 
bygningsloven eller melding til tinglysing.

Grensejusteringen må skje fra to eiendommer - 14/145 som er kommunens hovedeiendom og 
14/145/2 som festes av det opphørte selskapet Strand Næringsbygg AS, som også var eid av Osen 
Kommune.
 
 
Roar Leirset
Rådmann
 



 

B-sak 



Vår ref. 22/180 - 2
Saksbehandler Endre Mølsleth

Osen kommune

Dato 02.03.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
020/22 Kommunestyret 16.03.2022

PwC rapport omsorgstjenesten

Rådmannens innstilling:
Osen kommunestyre tar PwC rapporten knyttet til omsorgstjenestene til orientering. 

Sakens bakgrunn og innhold:
Osen kommune fattet ett administrativt vedtak i å  å gjennomføre en ledelseutviklingsprogram 
igjennom PwC.   Ut fra den rapporten ble det besluttet å gjøre en egen prosess knyttet til 
omsorgstjenesten.  Dette er ett arbeid som har pågått hele 2021.  Foreløpig rapport er presentert for 
ansatte og administrasjonsutvalget i februar 2022.  Endelig rapport blir presentert for 
kommunestyret for gjennomgang fra PwC: 
 
 
 

Sammendrag:
Endelig rapport fra PwC knyttet til omsorgstjenesten legge frem for kommunestyret til orientering. 
 
Roar Leirset
rådmann
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