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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Kommunestyret
Møtested Buholmråsa, Kommunehuset
Dato 29.06.2022
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.

Kommunestyre:

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

Politiske saker:
033/22 Godkjenning av møteinnkalling
034/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
035/22 Reglement for kontrollutvalget i Osen kommune
036/22 Valg av representanter til representantskapet i Midt-Norge 

110-sentral IKS

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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037/22 Søknad om støtte - GyM1 treningssenter
038/22 Søknad om dispenasjon fra kommuneplanens arealdal - mulig 

etablering av akvakulturlokalitet - Trøndelag Torsk AS
039/22 Samlesak for referatsaker:
037/22 Referat Representantskapsmøte 25.04.2022 - IKA Trøndelag
038/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse
039/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse
040/22 Protokoll fra Representantskap interkommunalt politisk råd 

Namdal 30.-31.05.2022
041/22 Rapport fra Osen Bygdatun for 2021
042/22 Salgsbevillingskontroll & Skjenkebevillingskontroll Osen 

kommune 25.05.2022
043/22  Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av 

koronapandemien del 2
044/22 Høring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv.
045/22 Høring - kommuneplanens samfunnsdel
046/22 Bli med på Egenberedskapsuka 2022
047/22 Kyrkjebygg og auka utgifter til straum      

Orienteringssaker:
Bærekraftsnettverket i Trøndelag v/Kirsti Tømmervold
Ungdata v/Sissel Blix Aaknes
Program for folkehelse v/Sissel Blix Aaknes

Steinsdalen, 21.06.2022

John Einar Høvik Greta Hagen
Ordfører Sekretær
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Vår ref. 22/475 - 4
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 21.06.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
033/22 Kommunestyret 29.06.2022

Godkjenning av møteinnkalling

Rådmannens forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.
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Vår ref. 22/117 - 6
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 27.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
034/22 Kommunestyret 29.06.2022

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Sakens bakgrunn og innhold:
I følge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste ansvar for å kontrollere kommunens 
virksomhet. Til å forestå den løpende kontroll på sine vegne, velger kommunestyret et kontrollutvalg. 
Kontrollutvalget skal utarbeide en årlig rapport som oppsummering av utvalgets arbeid i løpet av 
året. Dette som informasjon til kommunestyret om den kontroll utvalget utøver på kommunestyrets 
vegne.
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
Kontrollutvalget årsmelding for 2021



  

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 10/22 

 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/38 - 15 

 
Forslag til vedtak 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” vedtas som 
kontrollutvalgets årsmelding for 2021.  

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.  

 
Forslag til innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering 

 
Vedlegg 
Kontrollutvalget årsmelding for 2021 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møte: 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” med de 
justeringene som ble gjort i møte vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 
2021.  

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.  

 
Forslag til innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering 
 

Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” med de 
justeringene som ble gjort i møte vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 
2021.  

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.  

 
Innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering 

 
 
 
Ikke trykte vedlegg  
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m/forskrifter  
 
Saksopplysninger  
Ifølge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste ansvar for å kontrollere 



kommunens virksomhet. Til å forestå den løpende kontroll på sine vegne, velger 
kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1. Kontrollutvalget har hatt den 
praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare 
unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret. Kontrollutvalgets årlige rapport vil 
derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet av året og er således viktig 
informasjon til kommunestyret om den kontroll utvalget utøver på kommunestyrets vegne.  
 
Møteinnkallinger og møteprotokoller sendes ordfører og rådmannen. Dette fungerer som 
en fortløpende informasjon til kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og 
talerett i kontrollutvalgets møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2021 utarbeidet en 
årsmelding til kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets 
virksomhet og aktivitet i 2021.  
 
 
Vurdering 
Årsmeldingen anbefales oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 

 
 



  

Kontrollutvalgets 
årsmelding 2021 

 
Osen kommune 
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1. Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning 
Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret 1.Kontrollutvalget er 
kommunestyrets kontrollorgan, og skal føre løpende kontroll med den kommunale 
forvaltning.  
 

1.1 Kontrollutvalgets sammensetning i 2021 
 

NAVN FUNKSJON  VARAMEDLEMMER 

Trygve Rånes Leder  1. Magnar Sæther 

Åse H. Rødøy Nestleder  2. Tone Engan 

Morten A. Osen Medlem  3. Brynhild Gjetvik 

Oddbjørn Ovesen Medlem  4. Marit Aune Næss 

Rannveig Vingsand Medlem  
 

 
Kontrollutvalget har p.t. ikke fast representant i kommunestyret. Kontrollutvalget størrelse er i 
henhold til kravene i kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom 
kjønnene er ivaretatt. 

1.2 Reglement for kontrollutvalget 
Reglement for kontrollutvalget er ikke vedtatt av kommunestyret2.  
 

1.3 Rammer for utvalgets arbeid 
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på 
vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: 

• Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende 
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet 
blir fulgt opp.  

• Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risiko og 
vesentlighetsvurdering, følge og rapportere resultatet til kommunestyret. 

• Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen 
av kommunens interesser i selskaper, og rapportere resultatet til kommunestyret.  

• Vedtak – Påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter blir fulgt opp 

• Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til 
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.  

• Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 
 
Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utføre kontrollarbeidet på vegne av 
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at 
politiske vedtak blir fulgt opp. 
 
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, ta opp forhold som kan oppfattes som uønskede 
eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.  
 

 
1 Jf. kommuneloven § 23.1 
2 Sak vil bli fremmet 



Kommunestyret kan be kontrollutvalget utføre konkrete kontrolloppgaver på sine vegne. 
Dette har kommunestyret ikke gjort i 2021. 
 

1.4 Kontrollutvalgets ressurser 
 
1.4.1 Sekretariat  
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, der kommunene er en av 
deltagerne/eierne sammen med 31 andre kommuner og fylkeskommunen. 
 
Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp 
vedtak.  
 
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom kontrollutvalget og revisjonsselskap, 
og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
 
1.4.2 Revisjon  
Kommunen er medeier i Revisjon Midt-Norge SA. Kommunen har avtale om levering av 
samtlige revisjonstjenester der. 
 
1.4.3 Økonomi  
For å kunne utføre sin lovpålagte kontrollfunksjon på en god måte er det viktig at 
kontrollutvalget er gitt tilstrekkelig med ressurser.  
 
Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontroll og revisjon. Dette skal følge 
innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret.3 

Kontrollutvalgets regnskap* 

020 Kontroll og revisjon Budsjett 2021 Regnskap 2021 

1100 Kontroll og revisjon     

10801 Fast godtgjørelse 30 253,00 20 994,96 

10803 Tapt arb.fortjeneste 0,00 2 034,00 

10900 Pensjonsinnskudd KLP 4 317,00 2 537,44 

10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 167,00 151,60 

10990 Arbeidsgiveravgift 1 763,00 1 343,21 

11500 Opplæring/kurs ikke oppg.pl. 20 000,00 0,00 

11600 Diettgodtgjørelse 1 000,00 0,00 

11705 Reiseutg. ref. fakt. 2 000,00 0,00 

11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 291,00 629,66 

13700 Til andre driftsavtaler private (Revisjon) 409 000,00 404 001,60 

13800 Til andre/tj. fra særbedrifter (Sekretariat) 184 000,00 179 500,00 

14290 Moms 25 % 102 750,00 101 000,40 

17290 Kompensasjon 25 % moms driftsregnskap -102 750,00 -101 000,40 

 Netto 652 791,00 611 192,47 
 
* Oversendt fra rådmannen 

 
3 Sak 21/21, dato 28.09.21 



2. Lovpålagte oppgaver 

2.1 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er 
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i forbindelse med 
avleggelse av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell 
revisjon og eventuelle områder det arbeides spesielt med.  

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Kontrollutvalgets uttalelse er 
lagt fram for formannskapet og inngikk som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets 
behandling av regnskapet for 2020.  

2.2 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i 
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.  
 
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg 
Revisors rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon - Offentlig anskaffelser 
 

2.3 Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med 
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet 
blir ivaretatt og at eierstyringen er god. 
 
Kontrollutvalget ble bl.a. invitert til å bli med på eierskapskontroll mht. Brannvesenet Midt 
IKS. Men på grunn av ressurssituasjonen fant utvalget ikke å kunne gjennomføre denne 
kontrollen. 

2.4 Påse-ansvar overfor revisor 
Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav 
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på 
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.  
 
For å følge opp ansvaret slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt 
på en god dialog med revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For 
regnskapsrevisjon orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter.  
 
Når det gjelder forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse. 
 

3. Annet arbeid i utvalget 

3.1 Møter 
Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 5 møter og behandlet 32 saker, hvorav 3 av sakene ble 
oversendt til kommunestyret. En fullstendig oversikt over sakene som er behandlet i 
kontrollutvalget er vist i vedlegg.  

3.2 Saker 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med, 
gjennom kravene i kommunelovens del 7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Hvilket 
fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere 
selv.  
 



3.3 Opplæring og faglig samarbeid 
Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid 
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og 
tilsyn.  
 
Utvalget har ikke vært representert på kurs og samlinger i 2021. 

 
 

4. Avslutning 
Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker 
ligger på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/osen/ 

Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget mener å ha 
bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet. 
 
 
26.04.2021 
 
Kontrollutvalget 
 
  

http://www.konsek.no/osen/
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Vår ref. 22/117 - 7
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 27.05.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
035/22 Kommunestyret 29.06.2022

Reglement for kontrollutvalget i Osen kommune

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvlaget 2019 - 2023

Sakens bakgrunn og innhold:
Kontrollutvalgets virksomhet er godt regulert gjennom kommunelovens bestemmelser 
bl.a. i del 7 om egenkontroll, og nærmere bestemt i kapitel 23. Det foreligger også egen 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Et reglement vil være et supplement til dette. 

Kontrollutvalget utøver kontroll med forvaltningen på vegne av kommunestyret, og skal 
ikke utøve politikk. Man anser det derfor hensiktsmessig at kontrollutvalget har sitt eget 
reglement. 

Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Reglement for kontrollutvalget  - utkast
Reglement for kontrollutvalget
Kommuneloven Syvende del



REGLEMENT FOR 

              KONTROLLUTVALGET 

OSEN KOMMUNE 2019-2023 
 

Kontrollutvalget er nærmere regulert i kommunelovens (koml.) kapittel 23, og forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon av 17.06.2019.  

 

1. Valg og sammensetning. 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret i det konstituerende møtet, etter at valg av formannskap, 

ordfører og varaordfører er gjennomført, jf. koml. §7-1. 

 

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Minst ett av medlemmene skal være 

fast representert i kommunestyret. 

 

Kommunestyret selv velger leder og nestleder. Leder kan ikke tilhøre samme parti som ordfører 

 

Valget gjelder for den kommunale valgperiode. Kontrollutvalget trer i funksjon fra det konstituerende 

møtet.  

 

Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til kontrollutvalget på nytt. Hvis ett eller flere 

medlemmer av kontrollutvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt, jf. koml. § 23-1.  

Dersom et medlem får fritak eller trer endelig ut (mister sin valgbarhet) kan suppleringsvalg benyttes 

iht koml. § 7-10. 

 

Har medlemmer forfall innkalles valgt varamedlem.  

 

2. Oppgaver og myndighet. 

Iht. koml. § 23-2 skal kontrollutvalget påse at: 

a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 

eierinteresser i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal 

følge innstillingen til årsbudsjettet etter koml. § 14-3 tredje ledd til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når kontrollutvalgets saker skal 

behandles. Kontrollutvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i kontrollutvalget utøve denne 

retten på sine vegne. 

 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument 

som kontrollutvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta de 

undersøkelser det mener er nødvendig.  

 

Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak. 

 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. 

Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkede møter i kommunestyret. 



 

3. Forberedelse av saker for kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets sekretariat (Konsek Trøndelag IKS) har ansvar for at de saker som legges fram for 

kontrollutvalget, er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov og andre 

bindende bestemmelser gir. 

 

4. Innkalling til møte. Dokumentutlegging. 

Kontrollutvalget gjør sine vedtak i møter som holdes etter vedtatt møteplan.  

 

Utvalgsleder innkaller kontrollutvalget til sine møter. Utvalgsleder fastsetter hvorvidt møte skal 

gjennomføres som et fysisk møte eller som et fjernmøte, og avgjør innenfor lovens rammer hvordan 

møte skal gjennomføres. 

 

Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møte, oversikt over de saker som skal 

behandles. 

 

Innkallingen med saksdokumenter sendes elektronisk til utvalgenes medlemmer og varamedlemmer, 

ordfører, kommunedirektør og revisor. 

 

Utvalgenes medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 5 dager – innkallingsdagen 

medregnet, men ikke møtedagen. 

 

Samtidig som kontrollutvalget innkalles legges alle sakers dokumenter ut til ettersyn på sekretariatets 

hjemmeside (konsek.no). Det skal være linket til denne siden på kommunens egen hjemmeside. Dette 

gjelder dog ikke dokumenter som etter lov er unntatt fra offentlighet. 

 

5. Forfall. Innkalling av varamedlemmer. 

Kan et medlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal han/hun melde fra om dette snarest mulig til 

kontrollutvalgets sekretær, eventuelt kontrollutvalgets leder. Forfallsgrunn skal oppgis. Valgt 

varamedlem (etter rekkefølge) straks kalles inn. 

 

6. Møterett for andre enn kontrollutvalgets medlemmer. 

Ordfører har møte og talerett, jfr. koml. § 6-1, 3. ledd, 2.setning. 

 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter, jf. koml. § 24-3. 

 

Kommunedirektøren (eller den som han bemyndiger) møter etter innkalling for å gi orienteringer eller  

redegjørelser i bestemte saker. Kommunedirektøren har ikke forslags- eller stemmerett. 

 

Kontrollutvalgets sekretær tar del i møtet og fører møtebok. 

 

7. Møteleder. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt. 

Møte i utvalgene ledes av utvalgenes leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt 

møteleder ved flertallsvalg. Jfr. koml. § 11-2. 

 

Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter koml. 

§ 11-5. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører. 

 

Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter utvalgenes medlemmer og de kommunale 

tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt. 

 

 

 

 



9. Møtets åpning. 

Til det tidspunkt møtet er berammet foretas navneopprop. Er det lovmessige minste antall medlemmer 

til stede, jfr. koml. § 11-9, erklærer møteleder møte for satt. 

 

Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate møtet uten 

på forhånd å melde fra til møtelederen. 

 

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar del i 

møtet. 

 

10. Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak som er tatt opp til behandling. 

Sakene behandles i den rekkefølge som nevnt i innkallingen. Kontrollutvalget kan vedta en annen 

rekkefølge. 

 

Kontrollutvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 

utsendte innkallingen.  

 

Kontrollutvalget kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, eller der 

saksdokumentene er ettersendt/utdelt hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer 

motsetter seg dette, jfr. koml. § 11-3. 

 

11. Inhabilitet. 

Den som etter koml. § 11-10 med henvisning til Forvaltningslovens kap. II er inhabil i en sak tar ikke 

del i behandlingen av vedkommende sak.  

 

Habilitetsspørsmålet må voteres over av kontrollutvalgets medlemmer. 

 

12. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge. 

Møtelederen leser opp den betegnelse saken har på innkallingen og refererer den foreliggende 

innstilling.  

 

Møtelederen sier fra om eventuelle dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen var lagt fram. 

 

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber 

flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom disse. 

 

13. Når medlemmene tar del i ordskiftet. 

Medlemmene skal rette sine ord til møtelederen ikke til forsamlingen. 

Medlemmene skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. 

Møtelederen skal se til at dette blir gjort. 

 

Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Overtrer noen 

reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare han/henne, om nødvendig to ganger. 

Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra han/henne ordet eller ved 

avstemming la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. 

 

14. Møtelederens stilling under ordskiftet. 

Møtelederen må følge kontrollutvalgets forhandlinger med oppmerksomhet. Møtelederen bør ha sin 

oppmerksomhet i hovedsak rettet mot den representant som har ordet. 

 

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de 

bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 

 

 

 



15. Avgrensning og avslutning av ordskiftet. 

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kontrollutvalget med alminnelig flertall vedta 

at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. 

 

Finner kontrollutvalget at en sak er drøftet ferdig, kan det med 2/3 flertall vedta å slutte ordskiftet om 

saken. 

 

Ved behandlingen av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet, må en taler få høve 

til å ta ordet imot forslaget, hver bare en gang med høyst to minutters taletid. 

 

16. Forslag 

Forslag kan ikke settes fram av andre enn kontrollutvalgets medlemmer. Forslag skal fremmes av 

vedkommende representant og helst leveres skriftlig til møtelederen. Møtelederen skal referere 

forslaget. 

 

Forslag om utsettelse kan framsettes når som helst mens en sak behandles i kontrollutvalget. Når 

utsettelsesforslaget er fremmet, tas det straks opp til behandling. Kontrollutvalgets medlemmer har 

adgang til å forlange ordet til utsettelsesforslaget. 

 

Når debatten om utsettelsesforslaget er avsluttet, blir forslaget tatt opp til avstemning. Blir det vedtatt, 

er sakens behandling avsluttet i vedkommende møte. Blir utsettelsesforslaget ikke vedtatt, fortsetter 

debatten etter møtelederens oppsatte talerliste. 

 

17. Avstemninger 

Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen at saken tas opp til avstemning. Møtelederen fremmer forslag 

om hvordan avstemningen skal gjennomføres.  

 

Kontrollutvalget kan godkjenne evt. forkaste møtelederens forslag. Bare de medlemmer som er til 

stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen 

før avstemningen er ferdig. Medlemmene har plikt til å stemme.  

 

Møtelederens stemme er avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt. 

 

18. Prøveavstemning 

Før endelig avstemning i en sak, kan kontrollutvalget vedta prøveavstemning som ikke er bindende. 

 

19. Stemmemåten 

Avstemning kan skje på en av disse måter: 

 

a. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot innstillingen eller mot et forslag 

som møtelederen har satt fram. 

 

b. Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag, til å rekke opp hånden 

eller reise seg. Når møtelederen krever det, eller et medlem forlanger det, holdes kontraavstemning 

ved at de som stemmer for forslaget rekker opp hånden eller reiser seg. 

 

20. Forespørsler. 

Etter koml. 11-2, 4. ledd kan ethvert medlem rette forespørsler til møtelederen i møtet, også om saker 

som ikke står på sakslisten. 

 

Forespørsler om saker som ikke står på saklisten meddeles til møtelederen ved møtets åpning.  

 

21. Bokføring av forhandlingene. 

Det skal føres protokoll fra møtene i kontrollutvalget. 



I møteprotokollen føres inn dato for hvert møte, møtested og møtetid, møtende medlemmer, 

fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller møter noen under 

forhandlingene, bokføres dette slik at protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen, viser hvem 

som har tatt del i behandlingen av hver sak. 

 

For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene fattes etter rett 

framgangsmåte. Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder. 

Under hver sak bokføres de forslag som er satt fram og avstemningsresultatet. Det skal også føres inn 

hjemmel for vedtak om møtet lukkes og om medlem av organet er inhabil eller får fritak av personlige 

grunner. 

 

Møtelederen avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. I tilfelle det blir reist protest mot 

han/hennes avgjørelse, vedtar kontrollutvalget med alminnelig flertall om protokolltilførsel skal 

tillates. 

 

Revisoren har uavhengig av kontrollutvalget, rett til å få uttalelsene sine protokollert, jf. koml. § 24-3. 

 

Protokoll godkjennes normalt som siste sak i møte. 

 

22. Andre forhold. 

For øvrig vises det til kommunelovens bestemmelser samt aktuelle forskrifter gitt i medhold av loven. 

 

23. Tidspunkt for ikrafttredelse. 

Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunkt det blir vedtatt i kommunestyret. 

 

24. Vedtakelse av reglementet. 

Reglementet er vedtatt av Osen kommunestyret i møte xx.xx.xx, under sak nr. xx/xx,. 



  

Reglement for kontrollutvalget  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 11/22 

 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/38 - 20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 

 
Vedlegg 
Reglement for kontrollutvalget  - utkast (L)(58477) 
Kommuneloven Syvende del (L)(58478) 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets virksomhet er godt regulert gjennom kommunelovens bestemmelser bl.a. 
i 7. del om egenkontroll og nærmere bestemt i kapitel 23. Det foreligger også egen forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon. Et reglement vil være et supplement til dette.  
 
Kommuneloven § 5-13 sier at folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter: 
a)          organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet 
b)          tidsperioden som organet er opprettet for 
c)          eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet 
 
Kommuneloven § 5-1 har bestemmelser om folkevalgte organer. Kontrollutvalget er et 
folkevalgt organ og skal ha navn som innehar ordet kontrollutvalg i seg. 
 
Et reglement kan også regulere forhold som ikke er bestemt i lov eller forskrift. Eksempel 
på dette kan være: 
· antall medlemmer i utvalget ut over minimumskravet på 5 
· hvordan medlemmene skal rekrutteres (loven sier at minimum en skal velges fra 

kommunestyret, men et reglement kan si at flere skal velges blant de som sitter som 
fast medlem i kommunestyret) 

· Et reglement kan si noe om hvor leder skal velges fra (Loven siker at leder ikke kan 
tilhøre samme parti som ordfører, men sier ikke noe om at leder skal velges blant 



kommunestyrets faste medlemmer, selv om det ofte vil være hensiktsmessig)  
· Reglement kan si noe om at flertallet av medlemmene skal velges fra «opposisjonen» 

eller «posisjonen» i kommunen 
· Gjennomføring og avvikling av møtene 

I reglementet er det hele og fulle navnet oppgitt som kontrollutvalget Osen kommune, 
vanlig benevnt som kontrollutvalget. 
 
 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget utøver kontroll med forvaltningen på vegne av kommunestyret, og skal 
ikke utøve politikk. Det er derfor hensiktsmessig at kontrollutvalget har sitt eget reglement. 
 
Det er nå laget et utkast til reglement for kontrollutvalget. Reglementet tar opp i seg navn, 
kontrollutvalgets ansvar og myndighet med utgangspunkt i kommunelovens sine 
bestemmelser, og forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  
 
Ettersom det er utvalgets leder som har ansvaret for møtenes avvikling og gjennomføring 
bør det være utvalgets leder som har myndighet til å avgjøre hvordan det enkelte møte 
skal gjennomføres. Det forutsettes at møtene gjennomføres innenfor lovens rammer og i 
samsvar med eventuelle restriksjoner som måtte være vedtatt. 
 
Det er kommunestyret som skal vedta reglementer. Saken legges derfor frem for 
kontrollutvalget med innstilling til kommunestyret. 
 
 
 

 
 



Syvende del. Egenkontroll 

Kapittel 22. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

§ 22-1.Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere 
kommunens og fylkeskommunens virksomhet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan kreve at enhver sak skal legges fram til 
orientering eller avgjørelse. 

Kommunestyret og fylkestinget kan omgjøre vedtak som er truffet av andre 
folkevalgte organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 

Kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet 

§ 23-1.Kontrollutvalget 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende 
kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme 
parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. 
Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er 

a) ordfører og varaordfører 

b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 

c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer  

og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 

d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 

e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 

f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 

g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller  

bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et  

interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på 
nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene 
velges på nytt. 

§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende  

bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av s 

elskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 



d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i  

selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,  

blir fulgt opp. 

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når 
utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i 
utvalget utøve denne retten på sine vegne. 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver 
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine 
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. 
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at 
denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller 
fylkestinget og fylkesrådet. 

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. 

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser 
på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet 
og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-4.Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget 



Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal 
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 

§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre 
sin kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b) interkommunale politiske råd 

c) kommunale oppgavefellesskap 

d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,  

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer. 
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og 
den valgte revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll 
med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er 
nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre 
ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på 
vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid 
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

§ 23-7.Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får 
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er 
forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens 
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller 
fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 

a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være  

sekretær  for kontrollutvalget 

b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 

c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen  

eller fylkeskommunen. 

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 



Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 

Kapittel 24. Revisjon 

§ 24-1.Valg av revisor 

Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen 
skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå 
avtale med en annen revisor. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor. 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap 
velger regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 

§ 24-2.Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i 
samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til 
kontrollutvalget. 

Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle 
opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å 
utføre sine oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser som han eller hun mener er 
nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette 
leddet. 

Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor 
og begrensninger i revisors taushetsplikt. 

§ 24-3.Revisors møterett, opplysningsplikt mv. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett 
i kontrollutvalgets møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en revisors tilsettingsforhold 
behandles. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møteplikt i 
kommunestyrets eller fylkestingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal 
behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møterett i 
kommunestyret eller fylkestinget. 



Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om kommunen eller 
fylkeskommunen som han eller hun har fått kjennskap til under revisjonen, hvis et 
medlem av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget krever det. 

Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informasjon til et medlem av 
kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et 
møte. 

§ 24-4.Revisors uavhengighet og vandel 

Revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og vandel. 

§ 24-5.Regnskapsrevisjonens innhold 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og 
forskrift krever. Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen 
stemmer overens med årsregnskapet. Revisor skal se etter om årsberetningen gir 
dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om 
vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av 
bevilgningene. 

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

§ 24-6.Revisors plikter ved utførelsen av regnskapsrevisjon 

Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en 
betryggende måte. 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som 
følge av misligheter og feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet. 

Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets 
premisser for bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere 
om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene. 

§ 24-7.Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 

Revisor skal gi skriftlige meldinger om 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 

b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 

d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 

e) enhver mislighet 

f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen  

skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 



Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, 
med kopi til kommunedirektøren. 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller 
hun straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere 
klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til 
kommunedirektøren. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er 
tatt opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt 
opp. 

§ 24-8.Revisjonsberetning 

Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret eller 
fylkestinget senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formannskapet 
eller fylkesutvalget og til kommunedirektøren. Revisjonsberetningen skal avgis selv om 
årsregnskapet eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig. 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov  

og  forskrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende  

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med forbehold, konkluderer negativt 
eller ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. Hvis revisor 
mener at årsregnskapet eller årsberetningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette 
angis særskilt. 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er 
nødvendig å opplyse om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

§ 24-10.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på 
tilsvarende måte for kommunens eller fylkeskommunens revisor. 



Kapittel 25. Internkontroll 

§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og 
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

I kraft fra den tid Kongen bestemmer. 

§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig 
tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om 
internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

I kraft fra den tid Kongen bestemmer. 

Kapittel 26. Eierstyring 

§ 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter  

som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende  

interesser  i virksomhetene nevnt i bokstav b. 
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Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 01.06.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
036/22 Kommunestyret 29.06.2022

Valg av representanter til representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS

Rådmannens innstilling:
Til diskusjon

Sakens bakgrunn og innhold:
Det vises til vedlagte referat fra eiermøte i Midt-Norge 110-sentral IKS den 31.05.22, og tidligere 
vedtak i Osen kommunestyre om godkjenning av selskapsavtale, med virkning fra 1. oktober 2022.
I denne forbindelse må kommunestyret oppnevne representanter fra Osen kommune til IKS`ets 
representantskap. I eiermøtet ble det anbefalt å oppnevne 1 representant, og inn til 2 vara. 
Anbefalingen i eiermøtet var videre, at hvis man valgte ordfører med varaordfører som vara, så 
kunne man i tillegg ha administrativ representant til 2. vara.
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ingen særskilte forlkehelseperspektiv i saken

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Referat eiermøte 31.05.2022
Møteinnkalling og saksliste til eiermøte 31.05.2022
Presentasjon Eiermøte 31.05.2022
Sammenslåingsprosessen - orientering eiermøte  31.05.2022
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REFERAT 

Eiermøte 

Midt-Norge 110-sentral IKS 

Til stede: 
Leder:  Mona Berger, Trondheim 
Medlem:  Hans Eide, Ørland 
Medlem:   Gunn Iversen Stokke, Skaun 
Medlem:  Marit Sandvik, Heim   
Medlem:  Jens Arne Kvello, Tydal 
Medlem:  Trond Hoseth, Malvik 
Medlem:  Runa Finborud, Os 
Medlem:  Vibeke Stjern, Åfjord 
Medlem:  Dag Robert Bjørshol, Hitra 
Medlem:  Elisabeth Hals, Oppdal 
Medlem:  Harald Fagervold, Indre Fosen 
Medlem:  Christian Elgåen, Røros kommune 
Medlem:  John Einar Høvik, Osen 
Medlem:  Borgny Grande, Grong  
Medlem:  Reidar Rødli, Lierne 
Medlem:  Pål Fikse, Verdal 
Medlem:  Hege Nordheim Viken, Høylandet 
Medlem:  Hege Saugen, Overhalla 
Medlem:  Hans Oskar Devik, Røyrvik 
Medlem:  Frode Båtnes, Namsos 
Medlem:  Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger 
Medlem:  Stian Brekkvassmo, Namsskogan 
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Forfall:  
Melhus, Midtre Gauldal, Frøya, Rindal, Holtålen, Rennebu og Orkland 
Steinkjer, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Nærøysund, Inderøy, 
Bindal, Selbu, Snåsa, Leka 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fra styret: Michael Momyr 
 
Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas, Frode Kvernland 
 
Fra Trondheim kommune: Olaf Løberg 
 
 
 
 
Sted: Teams Møte 
Tid: Tirsdag 31. mai 2022, kl. 1400 - 1500 
 
 
Henviser til regelendringen som har gjort det mulig å gjennomføre digitale. 
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Saker til behandling: 
 
Sak  1/22   Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
    Vedtak: 

  Eiermøtet godkjenner innkalling og saksliste. 
 

 
 

Sak  2/22  Orientering virksomhetsoverdragelse Namdal-110 og økonomi. 
 

Orientering om prosessen i sin helhet og økonomi fremover. 
 
   Vedtak: 

Eiermøtet tar informasjon til orientering. 
 
 
 
Sak   3/22  Fastsettelse av dato for første ordinære Representantskapsmøte  
   i ny Organisasjon.  

 
Forslag til dato for ordinært Representantskapsmøte er 05.10.2022 kl. 
0900-1100. 

 
 
Vedtak: 
Eiermøtet fastsetter dato for ordinært Representantskapsmøte til 
05.10.2022 
kl. 0900-1100. 
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Sak  4/22  Oppnevning av valgkomite. 
 

Det skal velges nytt styre og nestleder i Representantskapet.. 
 
Forslag til valgkomite: 

• Rita Ottervik 
• Frode Båtnes 
• Ole Herman Sveian 

 
   Vedtak: 

Eiermøtet vedtar forslag til valgkomite som fremlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet slutt: kl 14:50 

 
 
Første møte i Representantskapet: 05.10.2022 kl 09:00 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Midt-Norge 110-sentral IKS 
 
 

 
 

 
   

MØTEINNKALLING 
Vår referanse 

 
Vår dato 
21.04.2022 
 

 
Møtet gjelder: Innkalling til eiermøte i Midt-Norge 110-sentral IKS  

 
Dato og tid: 
 

31.05.2022  14:00-15:00 

Sted: Fjernmøte Teams. 
 
Referent: Frode Kvernland 
  
Kopi til:  

 
Saker til behandling: 
 
Sak  1/22   Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
 
    Forslag til vedtak: 

  Eiermøtet godkjenner innkalling og saksliste.  
 
  Til å signere protokollen: Rita Ottervik, +2 

 
 

 
Sak  2/22  Orientering virksomhetsoverdragelse Namdal-110 og økonomi. 
 

Orientering om prosessen i sin helhet og økonomi fremover. 
 
   Forslag til vedtak: 

Eiermøtet tar informasjon til orientering. 
 
 
 
Sak   3/22  Fastsettelse av dato for første ordinære Representantskapsmøte  
   i ny Organisasjon.  

 
Forslag til dato for ordinært Representantskapsmøte er 05.10.2022 kl. 0900-1100. 
 

 
 
 



 
Forslag til vedtak: 
Eiermøtet fastsetter dato for ordinært Representantskapsmøte til 05.10.2022 
kl. 0900-1100. 

 
 
 
Sak  4/22  Oppnevning av valgkomite. 
 

Det skal velges nytt styre og nestleder i Representantskapet.. 
 
Forslag til valgkomite: 

• Rita Ottervik 
• Frode Båtnes 
• Ole Herman Sveian 

 
   Forslag til vedtak: 

Eiermøtet vedtar forslag til valgkomite som fremlagt. 
. 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
   

Påmelding besvares i møteinnkalling (kalenderinnkalling). 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Arvid Vollum 



MIDT-NORGE

110-SENTRAL IKS



EN STOR OG ROBUST SENTRAL



• 42202 km2

• 471 672 innbyggere

• 40 kommuner

• 21 brannvesen

• 82 brannstasjoner

• 210 kjøretøy

• 1700 terminaler

• 1100 mannskap

• Ca 2800 ABA-objekter

• Ca 50 000 anrop

• Ca 22 000 hendelser(utal)

• X-antall radio samtaler

Ny region Trøndelag
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BEMANNING



4 operatører og avdelingsleder blir med til 

Trondheim i forbindelse med 

virksomhetsoverdragelsen.

5 vaktlag med 4 operatører.

Minimum 3 på vakt.

Forsterking på dag mellom 0800 og 1600.

Fagutvikler ansatt og starter 15. august.

Fungerende vikarpool viktig.



ØKONOMI



OHV



Prosent

ST 335187 71,1 % 2 133 000kr        

NT 136485 28,9 % 867 000kr           

471672 100 % 3 000 000kr        



Diagramtittel

kr 100

kr 90

kr 80

kr 70
kr 62 kr 62

kr 60

kr 50

kr 40

kr 30

kr 20

kr 10

kr -

2016

kr 92

kr 85

kr 76

kr 61 kr 61 kr 62 kr 62

kr 46

kr 64 kr 64 kr 65

kr 23

kr 18 kr 20

I
kr 19

I I I
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Budsjettert sats/kronebelp pr innbygger  Refusjon/bruk av fond Total

kr 89

kr 69 kr 70



Eierskap til fremtidig
kommunikasjonsløsning

• OSB anbefaler at kommunene v/NKS110 IKS eier, finansierer og
anskaffer ny kommunikasjonsløsning for Brann

• Brev som formidler budskapet skal sendes ut til kommaene, men
OSB er forsinket med prosessen

• Nærmere informasjon om når brevet vil sendes ut vil vi komme
tilbake til 4 5b e

l ors-



Fremtidens
nødnett og
fremtidens
kontrollrom

Foto: Enversed Studios- Fra deres simulator av et VR-kontrollrom



Nåsituasjonen

• 2017: «Fremtidig losning for nødnett skal baseres på
kommersielle mobilnett»

• OSB og Nkom har utredet hvordan nødnett skal kunne

leveres gjennom kommersielle mobilnett

• Dagens Nødnett-kontrakt går ut i slutten av 2026

• Saken ligger nå hos Justis- og beredskapsdepartementet

• OSB vil inngå de avtaler som er nødvendig for aholde

Nødnett oppe, helt til alle brukerne er smidig overført til

en ny løsning



Forvaltningsplan anno 2021
System

ICCS f kommunikasjons-

løsning

Vision/

oppdragshåndterings-

verktøy (OHV)

Transmisjon

Nødnett

2021

Midlife Upgrade (MLU)Vlntegrasjon av IP-telefoni

Message Broker Forbedret sikkerhet

(grensesnitt for OHV) \/'(segmentering)?

Innføre nytt OHV

Awikle Vision

Oppgradering til 100

Mbit/s

2022 2023

Anskaffe ny

2024

Anskaffe ny

2025 ..

Innføre ny

kommunikasjonsløsning? kommunikasjonsløsning? kommunikasjonsløsning?

2026

!Innføre ny

kommunikasjonslosning?

Avvikle ICCS?

Innføre nrytt OHV

Avvikle Vision ····•
Oppgradering til Dime"a Skkerhetsovervakning

9.1 {CySOC)

Overgang til neste

generasjons Noh

eCalll Midlertidig løsning

videreføres inntil

beslutning om fremtid

innretting

ig

__J

Nød-SMS Midlertidig løsning

videreføres inntil

beslutning om fremtidig

innretting

Skal vi planlegge å kunne drifte ICCS ut kontraktsperioden (22.12.2026).;»dsb ::;::Ef..:;,,



Sammenslåingsprosessen
Orientering til eiermøtet 31.05.2022

Michael Momyr, styreleder MN 110 og prosjektleder



Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS fattet følgende vedtak sitt møte 
3.11.2021:

• Representantskapet 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 1.10.22. Prosessen må sikre 
ansattes rettigheter, oppbygging av kapasitet i sentralen på Sluppen og en forsvarlig faglig standard i hele perioden. 

• Representantskapet forutsetter at et beslutningsgrunnlag fremlegges slik at forpliktende vedtak om sammenslåing 
kan vedtas i kommunene innen utgangen av året, og at selskapsavtale kan besluttes innen 1.3.22. 

• Representantskapet forutsetter at Selbu kommune forblir i IKSet og ber styret se på samarbeid med de øvrige 
kommunene i Værnesregionens brann og redningstjeneste i perioden fram mot sammenslåingen. Dersom det 
oppstår forsinkelser i prosessen eller det praktisk er enklere kan Stjørdal og Meråkers inntreden åpnes for raskere.

• Representantskapet viser til tidligere vedtak i sak 12/16 knyttet til fondsoppbygging og ber styret legge dette til 
grunn for det videre arbeidet.  Styret bes om at det opprettes prosjektregnskap for sammenslåingsprosessen.



Vedtak i DSB 07.01.2022

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



Etablering av gjennomføringsprosjekt

• Det etableres med dette et gjennomføringsprosjekt med 
delprosjekter for å sikre 

• Politiske prosesser

• Virksomhetsoverdragelse av ansatte

• Operasjonell drift under og etter sammenslåingen

• Ny bemanning fastsettes etter ROS-analyse



Strategisk styringsgruppe for gjennomføringsprosjektet: 

• Ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune 

• Ordfører Arnhild Holstad, Namsos kommune til 31.12.2021

• Ordfører Frode Båtnes, Namsos kommune fra 01.01.2022

• Tillitsvalgte fra MN 110 og Namsos kommune



Operasjonell styringsgruppe for prosjektet

• Kommunedirektør Jostein Grimstad, Namsos kommune

• Brannsjef Håvard Sæther, Namsos kommune 

• Finansdirektør Olaf Løberg, Trondheim kommune 

• Styreleder Michael Momyr, Midt-Norge 110-sentral IKS 

• Tillitsvalgt Jon Eirik Seierstad, Namsos kommune

• Tillitsvalgt Frank Hansen, Midt-Norge 110-sentral IKS 



Delprosjekter

Delprosjekt operasjonell drift: 

• Daglig leder Arvid Vollum, Midt-Norge 110-sentral IKS 

• Avdelingsleder Stig Morten Paulsen, Namdal 110-sentral

Delprosjekt virksomhetsoverdragelse: 

• Rådgiver Janne Hafskjær, Trondheim kommune

• Kommunalsjef personal og organisasjon Anne Kristin Melgård, 
Namsos kommune 



Delprosjekter forts.

Delprosjekt politisk beslutningsprosess:

• Avdelingsleder Frank Grønås, Trondheim kommune 

• Ass. kommunedirektør Rønnaug Aaring, Namsos kommune. 

Delprosjekt økonomi:

• Avdelingsleder Astrid Hølmo Fasting, Trondheim kommune 

• Virksomhetsleder økonomiavdelingen, Jan Morten Høglo, Namsos 
kommune 



Status

• Virksomhetsoverdragelse er gjennomført etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. 6 
ansatte i Namsos 110-sentral blir med over i MN 110

• Politisk behandling av selskapsavtalen ferdigstilles i eierkommunene i løpet av juni

• Representantskapet i eksisterende MN 110 vedtar revidert budsjett for 2022. Vedtaket er 
fattet i møte 27.04.2022 

• Eierne i det utvidede MN 110 kalles inn til digitalt eiermøte tirsdag 31.05.2022 klokken 
1400.

Agenda for møtet:

• Orientering om prosessen, herunder økonomi

• Fastsettelse av dato for første ordinære representantskapsmøte

• Oppnevning av valgkomite. Forslag: Rita Ottervik, Frode Båtnes og Ole Herman Sveian



Kostnad for kommunene



314534 62kr                   62kr                                       

314534 61kr                   61kr                                       

314534 62kr                   62kr                                       

314534 46kr                   64kr                                       18kr                                       64kr                                       5 600 000kr                                               18kr        Bruk av fond

331998 76kr                   56,45kr                                 28kr                                       64kr                                       56 6 489 443kr                                               19,55kr  Refusjon 50% alarmintekter 2500000 bruk av fond = kr 8

331998 85kr                   65,42kr                                 20kr                                       65kr                                       6 500 642kr                                               19,58kr  Refusjon 50% alarmintekter 3

331998 92kr                   69,41kr                                 23kr                                       69kr                                       7 500 000kr                                               22,59kr  Refusjon 50% + OHV + Virksomhetoverdragelse

471672 89kr                   69,72kr                                 19kr                                       70kr                                       9 000 000kr                                               19,08kr  Region Trøndelag

-kr                                     

-kr                                     
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Vår ref. 22/412 - 2
Saksbehandler Roar Leirset

Osen kommune

Dato 20.06.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
037/22 Kommunestyret 29.06.2022

Søknad om støtte - GyM1 treningssenter

Rådmannens innstilling:
Osen kommunestyre viser til søknad om lån/tilskudd fra GyM1 til etablering av 
treningssenter. Søknaden avslås med begrunnelse at dette ikke er et lovpålagt tiltak som 
kommer inn under Osen kommunes drifts- eller investeringsbudsjett.

Sakens bakgrunn og innhold:
Merete Sandø og Geir Sundet søker Osen kommune om lån/tilskudd på 500 000,- kroner 
til etablering av treningssenteret GyM1. Et eventuelt lån omsøkes som rentefritt i 1 år. 
Treningssenteret tenkes etablert i leide lokaler på Strand. Stipulert kostnad ved 
etableringen er på 1,1 mill. derav 200 000,- i egenkapital.
Nord Fosen Utvikling AS har tidligere gitt tilsagn om et tilskudd på 300 000,- kroner, 
mens en søknad som var til behandling i Osen næringsfondsstyre (sak 5/22 av 
07.04.22), ble avslått. Søkerne mener at markedsgrunnlaget er tilstrekkelig til drift, men 
ikke dekker investeringene. En etablering vil i henhold til søkerne være avhengig av en 
betydelig investeringsstøtte, og at støtte fra kommunen vil være utløsende.
Vurdering
Etableringen vil være positiv med tanke på bolyst, trivsel og folkehelse, samt at det kan 
fungere som en sosial møteplass. Ut fra dette vil en etablering som beskrevet være 
positiv for Osen kommunes innbyggere.
Etableringen er på den andre siden privat, og inngår ikke i noen av kommunens planer. 
Et eventuelt tilskudd eller delvis rentefritt lån vil ut fra dette være å regne som ren 
støtte over offentlige budsjett og inn i en privat etablering som ikke legger opp til 
aktivitet ut over å være et «non-profit» - prosjekt, ei heller skape arbeidsplasser. 
Rådmannen kan derfor ikke se at det er ønskelig å gå inn med kommunale bidrag i 
etableringen.
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Saken er et positivt folkehelsetiltak

Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ingne særskilte klimaperspektiv i saken
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Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Søknad om støtte fra Osen kommune



Søknad om støtte fra Osen kommune

Kort beskrivelse av virksomhet, geografisk marked, økonomi, eierforhold, antall ansatte

Geir Sundet (f. 1968) og Merete Sandø (f. 1973) flytter til Osen sommeren 2022. Vi er i dag bosatt i 
Trondheim. Vi begge er lidenskapelig opptatt av trening og har gjennomført et forprosjekt mtp. 
etablering av et treningssenter i Osen.

Det finnes ikke et slikt tilbud i dag og forprosjektet viser at markedsgrunnlaget er tilstrekkelig.  For 
øvrig er alle vesentlige avklaringer gjort med unntak av finansiering. Investeringsbehovet er på ca. 
900.000 kr inkl. mva.  Treningsavgifter har momsfritak og momsen blir derfor en kostnad i dette 
tilfellet.

Prosjektbeskrivelse

Vi ønsker at det skal etablereres et gym som skal være tilgjengelig for alle innbyggerne og 
ferieinnbyggere. Vi tenker at etableringen vil være viktig med tanke på bolyst, trivsel og folkehelse og 
at senteret kan bli en viktig sosial møteplass for folk i Osen. Dette er et etterlengtet tilbud i Osen da 
vi ikke har noe lignende pr dags dato. Tilbudet bidrar til et mer attraktivt samfunn som 
forhåpentligvis, i neste omgang, også gagner næringslivet. Tilbudet vil trolig bli en ny uformell 
møteplass i Osen. Dette er et lavterskeltilbud som vil favne mange og alle aldersgrupper. Prismessig 
vil senteret legge seg på et akseptabelt nivå. Og det vil være et døgnåpent tilbud fra 05-23.

Selskapet har gjennomført et forprosjekt med en følgende konklusjon:

·        Markedsavklaring: Markedsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig. Det er

lagt til grunn 100 betalende medlemmer etter å ha gjennomført undersøkelser lokalt.

·        Lokale og leiepris: Fokkstien 4 på Strand i Osen. Utleier er Olden Bygg og

Vaktmesterservice AS. Leie kr 8.000/mnd.

·        Investeringsbehov: Ca. 900.000 kr inkl. mva. Hovedleverandør av utstyr er

GymSport AS, Trondheim.

·        Driftsprognose: Se pkt. under

·        Organisering: Vi har valgt AS, bl.a. etter råd fra statsaut.revisor Kjell Eide.

·        Skatt/moms: Salg av treningskort er unntatt for mva. Annen type

omsetning er derimot avgiftspliktig, slik som kiosk, treningsklær etc.

 ·        Hjemmeside: Førsteversjon er ferdig og vi er foreløpig fornøyd med 
resultatet, https://gym1trening.no/

·        Finansiering: Finansieringsbehov knyttet til investeringer på ca. 900.000

Kr som er den største risiko ift. gjennomføring.

https://gym1trening.no/


Det jobbes fortsatt med finansieringen. En tenkt finansieringsplan kan være: Omstillingsprogrammet 
(tilskudd 300.000), Osen kommune (lån/tilskudd 500.000), Private sponsorer (100.000) og privat 
egenkapital/lån (200.000)

 

 

.

Driftsprognose

Vi har utarbeidet en driftsprognose for første hele driftsår: 

Inntekter:

   Treningsavgift, 100 stk à kr 250/mnd                          kr 300.000

+ Øvrige inntekter*                                                            kr  150.000 

= Sum inntekter                                                                 kr 450.000/år

 

Driftskostnader:

   Husleie, kr 8.000/mnd                                                    kr 96.000

+ Strøm, kr 6.250/mnd                                                       « 75.000

+ Forsikringer, kr 2.500/mnd                                            « 30.000

+ Renhold, kr 2.500/mnd                                                   « 30.000

+ Andre betalbare driftskostnader, kr 6.000/mnd          « 72.000     

= Sum betalbare driftskostnader, cirka                                                  kr 300.000/år

                                                                                                                      __________

= Driftsresultat før avskrivninger, cirka                                                   kr 150.000/år

 *) Inntekt fra solarium, spinningsykler, kiosk

 

Priseksempler pr.mnd:

Ungdom 13-15 år    kr 299,-

Voksen 16-65 år      «  349,-

Senior over 65 år    «  199,-

Dertil rimeligere dagpass, ukeavtaler etc.

 



Kostnadsplan

 

HeravAktivitet Beregnet 
kostnad

Ekstern 
kostnad

Egen 
tidsbruk

Godkjent 
kostnad

Investering i utstyr til 
treningssenter

900.000 900.000 0 900.000

Sum Kr 900.000 Kr 900.000 Kr 0 Kr 900.000

 

Vurdering:

Kostnadsnivå Vurderes kostnadene rimelige i forhold til det som skal oppnås

Tilbud fra leverandører av utstyr, hvorav GymSport AS er den største.

Utstyret kjøpes på det åpne marked og kostnadene vurderes å være 
markedsmessig.

Bruk av egne ressurser Egen kompetanse, omfanget av egen innsats

Initiativtakerne og støttespillere legger ned en betydelig egeninnsats, 
som ikke er tallfestet.

 

 

Finansieringsplan

Finansieringskilde Andel Beløp

Egenkapital og øvrig støtte 67 % 600.000

Tilskudd fra Omstillingsprogrammet 33 % 300.000

Sum 100 % Kr 900.000

 

 



Oppsummering

Osen trenger rekruttering av folk som både vil bo her og skape arbeidsplasser, men konkurransen er 
hard og distriktene taper kampen om folk.  Årsaksbildet er komplekst, men manglende tilbud er nok 
en årsak til at folk flytter.

Nå står kommunen overfor to som flytter til Osen som vil drive treningssenter på 
fritiden.  Markedsgrunnlaget er tilstrekkelig til drift, men dekker ikke investeringene, så en etablering 
er således avhengig av betydelig investeringsstøtte, hvor en eventuell støtte fra kommunen vil være 
utløsende.

Markedsundersøkelsen viser at tilbudet er etterlengtet, og dette kan være et mottiltak til 
fraflyttingen. 

Vi har og sett på muligheten for å bruke dette treningssenteret som et jobbtreningstilbud til 
ungdommer i Osen kommune der de kan få ta evt. noen drop-in timer, rengjøring av senteret, stå i 
skranke, ha en «vaktmesterrolle» etc. Dette er noe vi ser på som gjennomførbart og vil prøve å legge 
til rette for ved en oppstart av treningssenteret. 

 

 GyM1 søker herved Osen kommune om 500 000,- i støtte, evt. 500 000,- i lån med rentefritak i et 
år.
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Vår ref. 22/214 - 10
Saksbehandler Jo Terje Stein

Osen kommune

Dato 20.06.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
038/22 Kommunestyret 29.06.2022

Søknad om dispenasjon fra kommuneplanens arealdal - mulig etablering av 
akvakulturlokalitet - Trøndelag Torsk AS

Rådmannens innstilling:
Osen kommune gir Trøndelag Torsk AS dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av 
en ny matfisklokalitet for torsk i området Haraflesan. Dispensasjonen gjelder de delene av anlegget 
som kommer inn i områder regulert til "Fiskeri" (VFI)  og "Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone" (F), jf. søknad fra Trøndelag Torsk AS av 17. mars 2022.   
 
Dispensasjon gis med hjemmel i  plan- og bygningslovens § 19-2, andre ledd.
 
Begrunnelse:
Ved utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030", ble det satt av et 
område ved Haraflesan til fremtidig akvakultur (VAV4). Dette området ble satt av etter en lengre 
høringsrunde, hvor både lokale og regionale/nasjonale aktører fikk uttale seg. Det matfiskanlegget 
som det nå er søkt dispensasjon for, har hele sin produksjonsdel innenfor VAV4. Mens enkelte 
fortøyninger samt en forflåte vil komme utenfor. Sett opp mot intensjonen i kommuneplanens 
arealdel om etablering av en akvakulturlokalitet i det angitte området, den brede prosessen som lå til 
grunn for planen, samt det at kun førtøyninger og en forflåte (mulig) kommer utenfor VAV4, anses 
dispensasjonen kurant. Fordelene ved tiltaket anses klart større enn ulempene.  

Sakens bakgrunn og innhold:
Trøndelag Torsk AS, et heleid datterselskap i Gadus Group, ønsker å etablere en ny 
akvakulturlokalitet for matfisk av torsk ved Haraflesan i Osen kommune. De søker om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel. Trøndelag Torsk AS sitt foreslåtte anlegg er plassert i et område som 
er åpnet for akvakultur (VAV4).
 
Da området (VAV4) satt av i kommuneplanens arealdel er størrelsesmessig for lite for å få på plass et 
tidsmessig anlegg innenfor formålsgrensene, søkes det om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel, slik at noen av fortøyningslinjene (hhv. mot nord og mot vest) samt en forflåte, plasseres 
utenfor området satt av til fremtidig etablering av akvakultur. Fortøyningene vil komme innenfor 
områder som er avsatt til Fiske og Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
 
Trøndelag Torsk AS' oppsummering i sin søknad: 
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Plan- og bygningsloven fastsetter strenge krav til dispensasjoner. Vi mener at gjennom-gangen 
ovenfor viser at arealformålene og hensynene som det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, men dette må selvfølgelig belyses ytterligere gjennom den kommende høringsprosessen. 
Etter vårt syn bør dispensasjonsvurderingen også ta utgangspunkt i at gjeldende plan allerede åpner 
for etablering av akvakultur i området, men hvor arealet er for begrenset til å gi plass til et moderne 
anlegg med fortøyninger. Farleden i området setter også begrensninger på plasseringen av anlegget.
 
Etter vår vurdering ser lokaliteten ved Haraflesan ut til å være svært godt egnet for bærekraftig 
matfiskproduksjon av torsk. Før innsendelse av søknad etter akvakultur-lovgivningen vil det bli 
gjennomført ytterligere miljøundersøkelser mv, som grunnlag for videre planlegging og for 
myndighetenes vurdering av saken. Hvor stor biomasse som vil bli omsøkt avhenger av de videre 
undersøkelsene, men vi ser for oss å søke om et volum i området 3.000 til 3.600 tonn.
 
På denne bakgrunnen søker Trøndelag Torsk AS om dispensasjon fra gjeldende regulering i vedtatt 
arealplan for Osen kommune, for en ny matfisklokalitet for torsk inkludert flåte og 
anleggsfortøyninger ved Haraflesa som vist i figur 1. Dispensasjonen gjelder de delene av anlegget 
som kommer inn i områder regulert til fiskeri (VFI) som vist i figur 4a og 4b.
 
Dersom kommunen innvilger dispensasjon, vil vi sende akvakultursøknad med nødvendige 
utredninger/undersøkelser til Trøndelag fylkeskommune på vanlig måte. Saken vil da bli oversendt 
Osen kommune for gjennomføring av lokal høring og politisk behandling, og senere videre til 
sektormyndighetene (Fiskeridirektoratet, Kystverket, Statsforvalterens miljøvernavdeling og 
Mattilsynet) for vurdering etter sektorlovgivningen.
 
Høringer:
Saken har vært sendt på høring til Kystverket, Statsforvalteren i Trøndelag, Osen Fiskarlag, Trøndelag 
fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, samt at Trøndelag fylkeskommune har videresendt saken til 
NTNU Vitenskapsakademiet, som også har uttalt seg.
 
Kystverket har gitt følgende høringssvar: 
Selskapet Trøndelag Torsk AS ynskjer å etablere akvakulturanlegg vest om hovudleia ved Haraflesan i 
Osen kommune. Nokre av fortøyingane kjem utom avsett akvakulturområde i kommuneplanen og 
det vert difor søkt om dispensasjon til føremålet.
 
Kystverket vurderer det til at oppdrettsanlegget slik det er vist i søknaden ikkje vil få særskilde 
konsekvensar for framkomeleg farvatn, trygg ferdsle, sikker navigasjon og andre omsyn Kystverket 
skal ivareta etter hamne og farvasslova. Kystverket har såleis ikkje noko å innvende til ein 
dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel til føremålet på lokaliteten.
 
Vert det gitt dispensasjon frå arealplan til føremålet med påfølgjande ordinær søknadsrunde for 
etablering av oppdrettsanlegg på lokaliteten, vil Kystverket måtte handsame søknaden etter lov om 
havner og farvann § 14.
 
Osen Fiskarlag har gitt følgende høringssvar:
Da det er lite fiskeriaktivitet ved omsøkte lokalitet ,så har Osen Fiskarlag ingen merknad til søknaden.
 
Trøndelag fylkeskommune har gitt følgende høringssvar:
Automatisk fredede kulturminner:
 
Trøndelag fylkeskommune, eldre tids kulturminneforvaltning, har mottatt ovennevnte søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel ved Haraflesan i Osen kommune for å vurdere forholdet 
til automatisk fredete kulturminner i området.
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I og med at tiltaket omfatter arealer i sjø er saken oversendt NTNU Vitenskapsmuseet for faglig 
tilrådning om forholdet til kulturminner under vann. NTNU Vitenskapsmuseet vil avgi egen 
kulturminnefaglig uttalelse i denne saken. Det omsøkte tiltaket kan ikke godkjennes eller på noe vis 
fysisk startes opp før endelig kulturminnefaglig uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet om forholdet til 
kulturminner under vann foreligger.
 
Videre arbeid:
Ut fra de interesser fylkeskommunen er satt til å ivareta har vi ingen merknader til søknaden om 
dispensasjon.
 
NTNU Vitenskapsakademiet har gitt følgende høringssvar:
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 12.04.2022 i brev fra Trøndelag fylkeskommune ovennevnte 
sak til uttalelse. Denne uttalelsen er behandlet etter Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) 
og gjelder kun eventuell konflikt med kulturminner under vann, jfr. kml §§4 og 14. Forhold knyttet til 
kulturminner på land ivaretas av Trøndelag fylkeskommune.
 
Tiltakshaver Trøndelag Torsk AS søker om dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel for 
anleggelse av anlegg for akvakultur ved Haraflesan i Osen kommune. Anlegget er foreløpig skissert 
med 10 bur a 85 x 85m. I Figur 1 Haraflesan – planlagt anlegg med fortøyninger, vises det to mulige 
plasseringer av fôrflåte, samt at anlegget er forankret med 36 bolter og 6 ploganker.
 
Området har et generelt potensial for tilstedeværelse av kulturminner vann, og det er flere 
beretninger om skip som skal ha forlist i området, men som ikke er funnet. Akvakulturanlegg 
forankres i sjøbunnen, og det er særlig plogankre som kan medføre fare for konflikt med 
kulturminner under vann, da plogankrene må trekkes på plass og i den prosessen kan skade vrak og 
andre kulturminner som er deponert på eller i bunnsedimentene.
 
Foreløpig foreligger kun en søknad til kommunen om det vil være mulig å anlegge anlegget i området 
som angis fra søker. Vi har i utgangspunktet ingen innvendinger mot, dette, men det må vurderes 
nærmere om anlegget vil komme i konflikt med kulturminner under vann. Dette vil nærmere kunne 
belyses gjennom en nøyaktig bunnkartlegging, samt mulig ROV-undersøkelse av ankerpunktene.
 
For at vi skal kunne vurdere dette så godt som mulig, er det viktig at tiltakshaver i den kommer med 
detaljert og sikre opplysninger om hvordan anlegget skal forankres, og at det tydelig fremgår hvor 
mange bolter og hvor mange ploganker som skal benyttes. Vi vil komme med en endelig vurdering 
om behovet for undersøkelser når søknad oversendes fylkeskommunen for vurdering hos 
sektormyndighetene.
 
Fiskeridirektoratet har avgitt et lengre svar på høringen (vedlagt). De har konkludert med følgende: 
Fiskeridirektoratet region Midt vurderer at omsøkt dispensasjon ikke kommer i vesentlig konflikt med 
utøvelsen av fiske i området. Men etablering av torskeoppdrett vil etter vår vurdering kunne forringe 
områdets ressursgrunnlag. En dispensasjon vil etter vår vurdering vesentlig tilsidesette nasjonale 
interesser knyttet til bevaring av kysttorsk. Med dette som bakgrunn er det etter vår vurdering ikke 
hjemmel til å gi dispensasjon i denne saken, jf. plan og bygningsloven § 19-2, andre ledd. Vi finner 
derfor å måtte fraråde at det gis dispensasjon av hensyn til fiskerienes ressursområder.
 
Statsforvalteren i Trøndelag har ikke gitt svar på høringen.  
  
Vurderinger etter plan- og bygningsloven: 
Plan- og bygningsloven § 19-2, andre ledd sier at "Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller 
regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større 
enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler." 
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I Trøndelag Torsk AS sin dispensasjonssøknad fremgår det at hele den planlagte produksjonsdelen er 
innenfor VAV4 - et område avsatt til akvakultur, mens derimot enkelte fortøyninger samt en forflåte 
vil komme utenfor. Dette for å få plass til et tidsmessig riktig anlegg.
 
Fiskeridirektoratet hevder i sin uttalelse at en dispensasjon etter deres vurdering "vesentlig vil 
tilsidesette nasjonale interesser knyttet til bevaring av kysttorsk" og at Osen kommune dermed ikke 
har hjemmel til å gi dispensasjon.
 
Administrasjonen er uenig i Fiskeridirektoratets vurdering i at dispensasjon ikke kan gis. Ved 
utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030" var planen på en bred 
høringsrunde, hvor Fiskeridirektoratet sendte både uttalelse til planprogrammet (23.10.2018) og svar 
på høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2019-2030 (Fiskeridepartementets 
referanse 19/7108). I det sistnevnte dokumentet uttalte Fiskeridirektoratet at "Likeså at det avsettes 
tilstrekkelig areal for eksisterende godkjente akvakulturlokaliteter, og at det tilrettelegges for 
utvikling og vekst i akvakulturnæringen. Etter vår vurdering er dette ut fra dagens kunnskap godt 
ivaretatt i planforslaget. Videre skrev de at "Planforslaget har generelt etter vår vurdering lagt godt 
til rette for reelle muligheter for vekst og utvikling i havbruksnæringen. Dette er positivt og i tråd med 
både nasjonale og regionale føringer, og medfører også større fleksibilitet i planverktøyet."  
 
I sine øvrige kommentarer til de tolv nye områdene som ble satt av til arealformål akvakultur (VAV1-
VAV12) hadde Fiskeridirektoratet ingen merknader til VAV4. De har med andre ord prinsipielt gått 
god for at området avsettes til akvakulturformål. Dispensasjonssøknaden gjelder kun en mindre 
justering, enkelte fortøyninger samt en forflåte (mulig) vil komme utenfor VAV4. Totalt sett er derfor 
vurderingen at innvilgelse av dispensasjonssøknaden ikke medfører at vesentlige nasjonale interesser 
blir tilsidesatt.
 
Osen kommune har derfor kompetanse til å gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2, 
andre ledd om det anses hensiktsmessig.
 
Vurderinger av fordeler og ulemper: 
Øvrige høringer er ikke av en slik art at det er vesentlige ulemper ved en etablering. Uttalelsen fra 
Osen Fiskarlag om at de ikke har merknader til dispensasjonssøknaden, bør vektlegges da de 
representerer lokale fiskeriinteresser.
 
En etablering av en akvakulturlokalitet med oppdrett av matfisk av torsk ved Haraflesan, vil medføre 
nye arbeidsplasser i kommunen. Det at det kan startes oppdrett av torsk anses svært viktig, da 
restriksjoner som følge av PD hos laks, kan legge restriksjoner på videre utvikling av lakseoppdrett i 
kommunen. Trøndelag Torsk AS har i søknaden beskrevet at etableringen vil medføre 6-8 nye 
arbeidsplasser.
 
Det at enkelte fortøyninger samt en forflåte vil komme utenfor området som er avsatt til akvakultur 
(VAV4), anses ikke som en vesentlig ulempe. Området er satt av til akvakultur etter en lengre 
forutgående prosess ifm. utarbeidelse av "Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030"  og 
etableringen er i tråd med intensjonene i planen.  
 
Det er ikke heldig at Osen kommune allerede nå, såpass kort tid etter fastsettelsen av 
"Kommuneplanens arealdel Osen kommune 2019-2030", må gi dispensasjon på grunn av at det 
avsatte området er for lite for et tidsmessig anlegg. Dette bør hensyntas ved neste rullering av 
planen.  
 
Vurderingen totalt sett er at fordelene ved innvilgelse av dispensasjon er klart større enn ulempene.
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Saken vurdert etter naturmangfoldloven (nml.):
Fiskeridirektoratet har i sin uttalelse pekt på at etableringen av torskeoppdrett ved Haraflesan kan 
forringe områdets ressursgrunnlag. Dette forutsettes videre behandlet av Trøndelag fylkeskommune 
ved vurdering av en akvakultursøknad fra Trøndelag Torsk AS.
 
Saken vurdert etter kulturminneloven (kulml.):
Saken forutsettes videre vurdert ved søknad til Trøndelag fylkeskommune om tillatelse, jf. uttalelse 
fra NTNU Vitenskapsmuseet om at "Vi vil komme med en endelig vurdering om behovet for 
undersøkelser når søknad oversendes fylkeskommunen for vurdering hos sektormyndighetene".
 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv:
Ikke relevant for saken.
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv:
Ikke relevant for saken.

Sammendrag:
Trøndelag Torsk har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere en ny 
akvakulturlokalitet for oppdrett av torsk ved Haraflesan (VAV4). De ønsker å anlegge noen av 
fortøyningslinjene (hhv. mot nord og mot vest) samt en forflåte utenfor området satt av til fremtidig 
etablering av akvakultur. Fortøyningene vil komme innenfor områder som er avsatt til Fiske og Bruk 
og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
 
Totalt sett er vurderingen at innvilgelse av dispensasjonssøknaden ikke medfører at vesentlige 
nasjonale interesser blir tilsidesatt, og at fordelene ved innvilgelse av dispensasjon er klart større enn 
ulempene. Dispensasjonssøknaden anbefales derfor innvilget.
 
 
Roar Leirset
rådmann

Vedlegg
Fiskeridirektoratet
Kystverket
NTNU Vitenskapsmuseet
Osen Fiskarlag
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag Torsk AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for ny 
akvakulturlokalitet for torsk
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Osen kommune Trøndelag - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturlokalitet for 
matfisk av torsk ved Haraflesan - Fraråding  

Vi viser til oversendelse fra Osen kommune datert 11.05.2022 med søknad fra Trøndelag Torsk 
AS om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
 
Konklusjon  
 
Fiskeridirektoratet region Midt vurderer at omsøkt dispensasjon ikke kommer i vesentlig 
konflikt med utøvelsen av fiske i området. Men etablering av torskeoppdrett vil etter vår 
vurdering kunne forringe områdets ressursgrunnlag. En dispensasjon vil etter vår 
vurdering vesentlig tilsidesette nasjonale interesser knyttet til bevaring av kysttorsk. 
Med dette som bakgrunn er det etter vår vurdering ikke hjemmel til å gi dispensasjon i 
denne saken, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, andre ledd. Vi finner derfor å måtte 
fraråde at det gis dispensasjon av hensyn til fiskerienes ressursområder. 
 
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 
Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltningen av akvakultur i medhold av lov 
av 17. juni 2005 nr. 79: Lov om akvakultur, og den marine ressursforvaltningen hjemlet i lov av 
6. juni 2008 nr. 37: Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova).  
 
Vår oppgave er å ivareta fiskeri- og havbruksnæringens interesser i planprosesser, herunder 
ivaretakelse av marint biologisk mangfold, ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse 
av kystsonen. 
 
Bakgrunn 
Selskapet søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å legge til rette for 
akvakultur av matfisk av torsk på ny lokalitet Hårflisa. Området hvor lokaliteten er tiltenkt 
etablert er regulert med formål som inkluderer akvakultur. Flere av fortøyningene kommer 
utenom dette arealformålet og inn i arealer avsatt til «fiske» og «bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone».  
 

 

Osen kommune 
Att:  Jo Terje Stein 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 
 

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Midt     

Saksbehandler: Håkon Celius 

Telefon: 950 47 411 

Vår referanse: 22/6469 

Deres referanse: 2022/214 - 2022/1700 

Dato: 13.06.2022 
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Fiskeri- og akvakulturinteresser 
Fiskeridirektoratet region Midt vil i denne saken gi en faglig uttalelse om konfliktpotensialet 
knyttet til fiskeri- og akvakulturinteressene og marint biologisk  
mangfold.       
            
I Fiskeridirektoratets karttjeneste er de nærmeste fiskeriinteressene to rekefelt som ligger 1,1 
kilometer sørøst og 1,6 kilometer sørvest for omsøkt lokalitet. Det er registrert flere områder for 
passive redskap (garn) i nærområdet. Det nærmeste av disse er Haraflesskolten, som ligger ca. 
1,9 kilometer mot nordvest.  
 
Fiskeridirektoratets kartlagte fiskeriinteresser kan hentes på vår hjemmeside på internett med 
adresse: https://portal.fiskeridir.no/plan. 
 

 
Figur 1: Fiskeriinteresser og marint biologisk mangfold i nærheten av omsøkt lokalitet. Rødt omriss viser 
anleggsrammen. Rød prikk viser utvalgte fortøyningspunkt.  

I tillegg til kartfestede fiskeriinteresser har vi brukt sporingskilder som AIS (Automatic 
Identification System) og  Fiskeridirektoratets posisjonsrapportering VMS (Vessel Monitoring 
System) for å vurdere fiskeriaktiviteten i området. AIS med sluttseddeldata viser at det foregår 
tråling etter stortare rundt øyene og holmene nord, nordvest og vest for omsøkt lokalitet (se 
vedlegg).  
Vi gjør oppmerksom på at sporing per i dag ikke er pålagt for fartøy under 15 meter. Det er det 
er derfor ikke usannsynlig at det er mer fiskeriaktivitet i området enn det som fremkommer av 
sporingsdataene. 
 

https://portal.fiskeridir.no/plan
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Den nærmeste akvakulturlokaliteten er 38277 Nordre Skokkeløy som ligger omtrent 3 
kilometer øst for omsøkt lokalitet. Lokaliteten er klarert for produksjon av laks, ørret og 
regnbueørret.    
 
Marint biologisk mangfold 
I forbindelse med marint biologisk mangfold har fiskerimyndighetene særlig fokus på kartlagte 
gyteområder for kysttorsk, ålegressenger som oppvekstområder for marine fiskeslag, og fare for 
tilslamming av områder med rike forekomster av korall og svamp som også er viktige 
oppvekstområder for fisk. 
 
Havforskningsinstituttet (HI) har registrert flere gytefelt for torsk i området. De nærmeste av 
disse er Osenfjorden, Ramsøya Ø og Hopen som ligger inne i fjordene henholdsvis 2,1- 3,3- og 5,7 
kilometer sørøst for omsøkt lokalitet. Det er også registrert gytefelt for torsk i Osen og i 
Sørjerfjorden, henholdsvis 8 kilometer sørøst og 8 kilometer sør for omsøkt lokalitet. Samtlige er 
verdivurdert som lokalt viktige gytefelt med middels eggtetthet. I Svesfjorden, omtrent 9 
kilometer mot øst- nordøst er det registrert et gytefelt for torsk av regional viktig verdi. Alle 
gytefeltene i kommunen er kartlagt uten strømmodellering og har ingen informasjon om 
tilbakeholdelse av egg (retensjon). Fiskeridirektoratet har gjennom intervjuer med fiskere 
registrert flere gyteområder for torsk i de samme områdene. I tillegg har vi registrert et 
gyteområde for torsk ved Kvalværbakken, ca. 2 kilometer sørvest for omsøkt lokalitet.  
 
I Naturbase er det registrert større tareskogsforekomster av svært viktig og viktig verdi like 
nord og sørvest for omsøkt lokalitet. Forekomstene er registrert rundt de fleste øyer og holmer i 
området. Det er også registrert skjellsand av svært viktig verdi ca. 400 meter mot nord. Det er 
også registrert tareskogsforekomster av viktig verdi ved flere av gytefeltene beskrevet over. 
Tareskoger kan være potensielle oppvekst- og beiteområder for torskeyngel og andre arter.  
 
Vurdering av søknaden 
Fiskeridirektoratet region Midt ser helst at spørsmål om endring av kommuneplanens arealdel 
blir tatt opp gjennom revisjon av planen i stedet for gjennom dispensasjonssøknader. Vi vil 
minne om at arealbruken i dagens godkjente plan er vurdert gjennom en omfattende 
beslutningsprosess hvor de ulike interessene har hatt anledning til å delta. Bruk av 
dispensasjoner må ikke undergrave planen som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Med 
bakgrunn i dette, samt at Osen kommune har en relativ ny kommuneplan (vedtatt i 2019), skal 
det ikke være enkelt å fravike fra denne gjennom dispensasjon. 
 
Fiskeriinteresser 
Akvakultur er på grunn av sin form ekskluderende for annen bruk av området. Det er forbud for 
ferdsel og forbud mot fiske, henholdsvis 20 og 100 meter fra ethvert akvakulturanlegg jf. 
akvakulturdriftforskriften § 18. I tillegg kommer de begrensninger av området som 
fortøyningssystemet medfører.  
 
Omsøkt lokalitet overlapper ikke direkte med kartlagte fiskeriinteresser, men 
AIS- og sluttseddeldata viser at nærområdet brukes til taretråling. Fortøyningene fra anlegget vil 
beslaglegge noe areal i ytterkanten av dette høstingsområdet, men vi kan ikke se at denne 
aktiviteten vil fortrenges vesentlig.  
 
Med de opplysninger som er gitt kan vi ikke se at omsøkt lokalitet vil komme i vesentlig konflikt 
med fiskeriinteressene i området.   
 
Marint biologisk mangfold 
Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap når det gjelder hvilke eventuelle påvirkninger etablering av et 
akvakulturanlegg for torsk ved lokalitet Haraflesan vil kunne medføre med tanke på risiko for 
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negative påvirkninger på gytefeltene for torsk og de nærliggende beite- og oppvekstområdene 
ved lokaliteten.    
 
HI publiserte 04.05.2022 rapport nr. 2022-13 «Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – 
Kunnskapsstatus». 
 
Med bakgrunn i erfaringer fra forrige runde med torskeoppdrett vurderes det i rapporten at det 
først og fremst er bestandene av kysttorsk som har vært vurdert som mest utsatt for negativ 
påvirkning fra torskeoppdrett og følgende to hovedproblemstillinger har blitt identifisert: 
 

 Genetiske interaksjoner – oppdrettstorsk rømmer og kan gyte med villtorsk samt at 
oppdrettstorsk kan gyte i merd. Dette kan føre til genetisk innkryssing mellom 
domestisert oppdrettstorsk og ville bestander med varierende sårbarhet langs 
Norskekysten. 

 Økologiske interaksjoner – torskeoppdrettsanlegg, eventuelt også torskehoteller, kan 
føre til endringer i vandringer, adferd, smittespredning og sykdomsutbrudd og 
fysiologi/reproduksjon hos villtorsk som igjen kan påvirke overlevelse, vekst og 
rekruttering til ville bestander av torsk. 

 
HI publiserte 04.05.2022 rapport nr. 2022-12 «Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 – 
risikovurdering». Punkt 11.4 i risikorapporten omhandler risikovurdering av effekter av 
torskeoppdrett i åpne merder på ville kysttorskbestander mellom 62o og 67o N, tatt i betraktning 
den biomassen som var omsøkt i området per januar 2022: 
 

 Ifølge rapporten vurderes sannsynligheten for at oppdrettstorsk vil gyte i merd i 
betydelig omfang ved en kapasitet på 130 000 tonn som høy i området mellom 62o og 
67o N. 

 Sannsynligheten for at betydelige mengder egg og larver fra gyting i merd spres til 
gytefelt eller gyte- og oppvekstområder for kysttorsk vurderes også som høy i dette 
området. 

 Samlet sett vurderes også sannsynligheten for overlevelse av avkom fra oppdrettstorsk 
til voksne individer å være høy i dette området. 

 Bestanden av kysttorsk i området mellom 62o og 67o N vurderes som svak. Det er behov 
for vern av svakere lokale kysttorskbestander i regionen, blant annet gjennom redusert 
fiske og beskyttelse av gytefelt. En gjenoppbyggingsplan for kysttorsk nord for 62o N er 
under utvikling. Størrelse og tilstand for villtorskbestanden mellom 62o og 67o N 
vurderes som langt fra ønsket tilstand. Kunnskapsstyrken vurderes som moderat. 

 Tidligere erfaring viste at torsk er mer rømmingsvillig enn laks. Det er enda ikke 
dokumentert at 6-7 generasjon domestisert torsk rømmer mindre. Sannsynligheten for 
rømmingshendelser vil da være knyttet til biomasse og antall anlegg. Sannsynligheten 
for rømming vurderes derfor som høy i området. Det understrekes i rapporten at det 
ikke er dokumentasjon som støtter påstandene om at oppdrettstorsken som har vært 
domestisert i 6-7 generasjoner er mindre rømmingsvillig, klarer seg dårlig i naturen, at 
gyting i merd er begrenset, og at vekstforet for torsk gir dårlig overlevelse av egg og 
yngel. Før slik kunnskap er på plass anbefaler HI en «betydelig mer forsiktig vekst enn det 
som ligger til grunn for denne risikovurderingen». 

 Samlet sett vurderes det å være høy sannsynlighet for genetisk påvirkning av 
torskeoppdrett på kysttorskbestandene i regionen fra 62o N til 67o N. 
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 Sannsynligheten for negativ endring i adferd hos villtorsk (tiltrekning/unnvikelse) som 
følge av påvirkning fra torskeoppdrett vurderes som moderat.  

 Sannsynligheten for økt sykdomsforekomst hos villtorsk som følge av smitte fra 
oppdrettstorsk med en produksjonsintensitet på i underkant av 130 000 tonn vurderes 
som moderat. 

 Sannsynligheten for negative økologiske interaksjoner mellom oppdrettstorsk og 
villtorsk vurderes også som moderat ved samme produksjonsintensitet i området 
mellom 62o N til 67o N. 

 Vurderingen totalt sett for området er at det er en høy risiko for negative effekter av 
torskeoppdrett i åpne merder for kysttorskbestander i dette området. I denne 
vurderingen er risiko for genetisk påvirkning vektet høyere enn økologiske 
interaksjoner fordi førstnevnte kan akkumulere over tid og er i liten grad reversibel. Det 
mangler kunnskap om de fleste underliggende faktorene, og totalt sett vurderes 
kunnskapsstyrken som moderat.  
 

Havforskningsinstituttets verktøy, Strømkatalogen, simulerer spredning av partikler i en 
oppløsning med ruter på 800 x 800 m. Denne oppløsningen kan være noe grov i trange fjorder, 
men den vil kunne gi en pekepinn på hvor omfattende spredningen kan være og mulig 
påvirkning på nærliggende gyteområder. Egg vil spres med vannstrømmene og saltholdigheten i 
sjøen vil påvirke fordelingen av egg i vannsøylen. Lokale variasjoner vil derfor kunne påvirke 
eggspredningspotensialet. 
 
Simulering av spredning av egg og larver ved lokaliteten viser stort potensial for spredning av 
egg og larver til de nærliggende gytefeltene for torsk. Spredningskartet viser blant annet at det 
er høy sannsynlighet (>10% sammneliknet med utslippspunktet) for at egg og larver ender opp i 
det regionalt viktige gytefeltet i Svesfjorden dersom oppdrettsfisken gyter i merdene på 
lokaliteten.  
 
Som et føre- var prinsipp anbefaler HI å gi lokale gytefelt langs kysten beskyttelse mot 
torskeoppdrett, spesielt gytefelt i indre fjorder med små og sårbare bestander. Dette gjelder 
også beite- og oppvekstområder i nærhet av gytefelt med høy retensjon og lokal bunnslåing1.   
 
Fraråding 
Fiskeridirektoratet region Midt vurderer at omsøkt dispensasjon ikke kommer i vesentlig 
konflikt med utøvelsen av fiske i området. Men etablering av torskeoppdrett vil etter vår 
vurdering kunne forringe områdets ressursgrunnlag. En dispensasjon vil etter vår vurdering 
vesentlig tilsidesette nasjonale interesser knyttet til bevaring av kysttorsk. Med dette som 
bakgrunn er det etter vår vurdering ikke hjemmel til å gi dispensasjon i denne saken, jamfør 
plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. Vi finner derfor å måtte fraråde at det gis 
dispensasjon av hensyn til fiskerienes ressursområder. 
 
Vi har forståelse for selskapets behov for egnet areal for å etablere ny lokalitet, men vi anbefaler 
at dette avklares ved neste rullering av kommuneplanens arealdel for å sikre medvirkning og en 
total vurdering av området med et oppdatert kunnskapsgrunnlag. 
 
Med hilsen 
 
 

 
1 Bjørn, Pål Arne. M.fl. 2021. Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret 
torsk på villtorsk. Havforskningsinstituttet. Rapport fra havforskningen, nr. 2021-22. 

https://stromkatalogen.hi.no/apps/ncis/v1/nb/
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Kristin Skarbøvik 
seksjonssjef 
 
Håkon Celius 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 
Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 
 
 
Kopi til: 
Statsforvalteren I Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer 
Trøndelag Fylkeskommune Fylkets hus Postboks 

2560 
7735 Steinkjer 

 
 
 
Vedlegg 
AIS og sluttseddeldata 



 
 
 

 

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502, 
6025 ÅLESUND 
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E-post: 
Internett: 
 
 

 

07847 
post@kystverket.no 
https://kystverket.no 
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Osen kommune 
Rådhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 

 

 
 
 
 
Dykkar ref 
22/214 - 2 

Vår ref 
2022/1463-2 

Arkiv nr 
 

Sakshandsamar 
Tormod Hjørungnes Engen 

Dato 
02.05.2022 

 
 
Fråsegn til Trøndelag Torsk AS sin søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg på lokalitet 
Haraflesan - Osen kommune - Trøndelag fylke 
 
Vi viser til dykkar høyringsbrev 22.03.2022 vdr ovannemnde. 
 
Kystverket er ein nasjonal etat knytt til Nærings- og Fiskeridepartementet med fagleg 
ansvar for kystforvaltning, ferdsla på sjøen og beredskap mot akutt forureining. Kystverket 
skal gjennom handsaming av planar og tiltak ta vare på føremålet med «lov om havner og 
farvann.» Føremålet med lova er å fremje sjøtransport som transportform og legge til rette 
for effektiv, sikker og miljøvenleg bruk av hamn og farvatn, samstundes med omsyn til eit 
konkurransedyktig næringsliv og nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser. 

 
Vår vurdering 
 

 
 



 Side 2 

Selskapet Trøndelag Torsk AS ynskjer å etablere akvakulturanlegg vest om hovudleia ved 
Haraflesan i Osen kommune. Nokre av fortøyingane kjem utom avsett akvakulturområde i 
kommuneplanen og det vert difor søkt om dispensasjon til føremålet.   
 
Kystverket vurderer det til at oppdrettsanlegget slik det er vist i søknaden ikkje vil få 
særskilde konsekvensar for framkomeleg farvatn, trygg ferdsle, sikker navigasjon og andre 
omsyn Kystverket skal ivareta etter hamne- og farvasslova. Kystverket har såleis ikkje noko 
å innvende til ein dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel til føremålet på lokaliteten.  
 
Vert det gitt dispensasjon frå arealplan til føremålet med påfølgjande ordinær 
søknadsrunde for etablering av oppdrettsanlegg på lokaliteten, vil Kystverket måtte 
handsame søknaden etter lov om havner og farvann § 14. 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Tormod Hjørungnes Engen 

avdelingsleiar rådgjevar 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Statsforvalteren i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 
Trøndelag fylkeskommune Fylkes hus Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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NTNU Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Deres dato
12.04.2022

Deres referanse
22/214-2

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler
E-post: +47 73 59 21 45
postmottak@ntnu.no

Erlings Skakkes gate 47 B

Telefaks

Fredrik Skoglund
7491 TRONDHEIM

http://www.ntnu.no +47 Tlf: +47 
All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

Osen kommune
Utvikling og miljø
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

 

Marinarkeologisk uttalelse til dispensasjonssøknad for ny 
akvakulturlokalitet - Haraflesan - Osen kommune

NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 12.04.2022 i brev fra Trøndelag fylkeskommune ovennevnte 
sak til uttalelse.
Denne uttalelsen er behandlet etter Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) og gjelder kun 
eventuell konflikt med kulturminner under vann, jfr. kml §§4 og 14. Forhold knyttet til kulturminner 
på land ivaretas av Trøndelag fylkeskommune. 

Tiltakshaver Trøndelag Torsk AS søker om dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel for 
anleggelse av anlegg for akvakultur ved Haraflesan i Osen kommune.
Anlegget er foreløpig skissert med 10 bur a 85 x 85m. I Figur 1 Haraflesan – planlagt anlegg med 
fortøyninger, vises det to mulige plasseringer av fôrflåte, samt at anlegget er forankret med 36 bolter 
og 6 ploganker. 

Området har et generelt potensial for tilstedeværelse av kulturminner vann, og det er flere beretninger 
om skip som skal ha forlist i området, men som ikke er funnet. Akvakulturanlegg forankres i 
sjøbunnen, og det er særlig plogankre som kan medføre fare for konflikt med kulturminner under 
vann, da plogankrene må trekkes på plass og i den prosessen kan skade vrak og andre kulturminner 
som er deponert på eller i bunnsedimentene.

Foreløpig foreligger kun en søknad til kommunen om det vil være mulig å anlegge anlegget i området 
som angis fra søker. Vi har i utgangspunktet ingen innvendinger mot, dette, men det må vurderes 
nærmere om anlegget vil komme i konflikt med kulturminner under vann. Dette vil nærmere kunne 
belyses gjennom en nøyaktig bunnkartlegging, samt mulig ROV-undersøkelse av ankerpunktene.

For at vi skal kunne vurdere dette så godt som mulig, er det viktig at tiltakshaver i den kommer med 
detaljert og sikre opplysninger om hvordan anlegget skal forankres, og at det tydelig fremgår hvor 
mange bolter og hvor mange ploganker som skal benyttes. Vi vil komme med en endelig vurdering 
om behovet for undersøkelser når søknad oversendes fylkeskommunen for vurdering hos 
sektormyndightene.
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Emne: SV: Sender e-post: Trøndelag Torsk AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for ny akvakulturlokalitet for torsk
Til: Høvik John Einar <John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>
Sendt: 23.03.2022 08:20:25
Fra: Sturla Hepsø <s.hepsoe@online.no>
Hei 
Da det er lite fiskeriaktivitet ved omsøkte lokalitet ,så har Osen Fiskarlag
ingen merknad til søknaden.

Mvh.

Osen Fiskarlag
SturlaHepsø

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Høvik John Einar <John.Einar.Hovik@osen.kommune.no> 
Sendt: mandag 21. mars 2022 13.37
Til: hennisu@frisurf.no; Henning Sundet <hennisu@hotmail.no>; s.hepsoe
<s.hepsoe@online.no>
Kopi: Leirset Roar <Roar.Leirset@osen.kommune.no>; Jo Terje Stein
<jo.terje.stein@osen.kommune.no>
Emne: Sender e-post: Trøndelag Torsk AS - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for ny akvakulturlokalitet for torsk

Til leder i Osen fiskerlag og leder i Osen fiskeri- og havbruksnemnd!

Vedlagt følger en dispensasjonssøknad for mulig akvakulturlokalitet for
torsk, og som Osen kommune ønsker en skriftlig uttalelse på så snart som
mulig, og seinest 1.april.
Omsøkte lokalitet ligger på en allerede klarert lokalitet, Haraflesa, men
som følge av at noen av fortøyningene kommer utenfor avsatt lokalitet i
kommunens arealdel, må det søkes en dispensasjon. Det er derfor svært viktig
at fiskerinæringen får anledning til å uttale seg før saken behandles
politisk. Planlagt politisk behandling vil skje 7.april 2022.

Mvh,

John E Høvik
Ordfører 
Tlf.: 95901033
john.einar.hovik@osen.kommune.no
Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN
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Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel ved Haraflesan i Osen kommune  

Viser til oversendelse den 21.03.22 med høring av søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for å etablere ny akvakulturlokalitet for torsk ved 
Haraflesan i Osen kommune. 
 
Trønder Torsk AS ønsker å etablere av ny akvakulturlokalitet for torsk. 
Hoveddelen av anlegget ligger innenfor areal som i kommuneplanens arealdel 
(KPA) er satt av til akvakultur (VAV4). Noen av fortøyningene vil imidlertid 
komme innenfor områder som er avsatt til Fiske og Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone. Det er disse det søkes om dispensasjon 
for å kunne etablere. 
 
Hensynet til villtorsk er viktig ved etablering av akvakultur av torsk. 
Fiskeridirektoratet har ansvaret for forvaltning av fiskeriene og 
fiskeriinteressene. Det anbefales at søknaden sendes på høring til 
Fiskeridirektoratet, i tilfelle det ikke allerede er gjort. 
 
Automatisk fredede kulturminner 
Trøndelag fylkeskommune, eldre tids kulturminneforvaltning, har mottatt 
ovennevnte søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel ved 
Haraflesan i Osen kommune for å vurdere forholdet til automatisk fredete 
kulturminner i området. 
 
I og med at tiltaket omfatter arealer i sjø er saken oversendt NTNU 
Vitenskapsmuseet for faglig tilrådning om forholdet til kulturminner under 
vann. NTNU Vitenskapsmuseet vil avgi egen kulturminnefaglig uttalelse i denne 
saken. Det omsøkte tiltaket kan ikke godkjennes eller på noe vis fysisk startes 
opp før endelig kulturminnefaglig uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet om 
forholdet til kulturminner under vann foreligger. 
 
Videre arbeid 
Ut fra de interesser fylkeskommunen er satt til å ivareta har vi ingen 
merknader til søknaden om dispensasjon.   

Trøndelag fylkeskommune 

Seksjon Kommunal 

OSEN KOMMUNE 
Rdhusveien 13 
7740 STEINSDALEN 

vår  dato: 

Deres dato: 

02.05.2022 vår  referanse: 

21.03.2022 Deres referanse: 

202214874-2 

22/214-2 

vår  saksbehandler: 

Tone Wikstrøm 

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel ved Haraflesan i Osen kommune 

Viser ti l oversendelse den 21.03.22 med høring av søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for å etablere ny akvakulturlokalitet for torsk ved 
Haraflesan i Osen kommune. 

Trønder Torsk AS ønsker å etablere av ny akvakulturlokalitet for torsk. 
Hoveddelen av anlegget ligger innenfor areal som i kommuneplanens arealdel 
(KPA) er satt av til akvakultur (VAV4). Noen av fortøyningene vil imidlertid 
komme innenfor områder som er avsatt ti l Fiske og Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende strandsone. Det er disse det søkes om dispensasjon 
for å kunne etablere. 

Hensynet ti l villtorsk er viktig ved etablering av akvakultur av torsk. 
Fiskeridirektoratet har ansvaret for forvaltning av fiskeriene og 
fiskeriinteressene. Det anbefales at søknaden sendes på høring til 
Fiskeridirektoratet, i tilfelle det ikke allerede er gjort. 

Automatisk fredede kulturminner 
Trøndelag fylkeskommune, eldre tids kulturminneforvaltning, har mottatt 
ovennevnte søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel ved 
Haraflesan i Osen kommune for å vurdere forholdet ti l automatisk fredete 
kulturminner i området. 

I og med at tiltaket omfatter arealer i sjø er saken oversendt NTNU 
Vitenskapsmuseet for faglig tilrådning om forholdet ti l kulturminner under 
vann. NTNU Vitenskapsmuseet vil avgi egen kulturminnefaglig uttalelse i denne 
saken. Det omsokte tiltaket kan ikke godkjennes eller på noe vis fysisk startes 
opp før endelig kulturminnefaglig uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet om 
forholdet ti l kulturminner under vann foreligger. 

Videre arbeid 
Ut fra de interesser fylkeskommunen er satt ti l å ivareta har vi ingen 
merknader til søknaden om dispensasjon. 
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Trøndelag Torsk AS 
Rasmus Rønnebergs gate 21 
6002 Ålesund 

 

17. mars 2022 
 

Osen kommune 
postmottak@osen.kommune.no  
 
 
Mulig ny akvakulturlokalitet - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  

Trøndelag Torsk AS («TTAS»), som er et heleid datterselskap i Gadus Group, ønsker å 
etablere av ny akvakulturlokalitet for matfisk av torsk ved Haraflesan i Osen kommune. Vi 
søker med dette om nødvendig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel («arealplanen») 
som nærmere beskrevet nedenfor. 
 

1. Kort om søker 

Gadus Group er et sjømatselskap fra Nord-Vestlandet som produserer oppdretts-
torsk.  Konsernet har i dag rundt 50 ansatte fordelt på selskapets klekkeri og yngelanlegg på 
Stadsbygd i Indre Fosen kommune, hovedkontoret i Ålesund og vår første sjølokalitet i Davik 
i Nordfjord. Ellers har vi nå også fått godkjent enda en lokalitet i Volda kommune. Gadus 
Group skalerer nå opp produksjonen hvor det totale målet er årlige 30.000 tonn torsk. Fisken 
skal prosesseres på et splitter nytt bearbeidings- og prosesseringsanlegg som nå bygges på 
Måløy i samarbeid med Babord Group. For å få tilstrekkelige volumer i vår produksjonskjede 
satser Gadus nå også lenger nord og søker nå om flere lokaliteter for oppdrettstorsk i 
Trøndelag og Nordland. 

Selskapet har valgt å legge hele verdikjeden fra Nord-Vestlandet og nordover for å benytte 
seg av de naturgitte fordelene, kompetansen og infrastrukturen som allerede eksisterer her, 
samt å bidra til økt aktivitet og verdiskapning lokalt. Dette innebærer at torsken tas fra rogn 
til ferdig pakket filet innad i Norge. Ambisjonen er nå å bli en ledende global produsent av 
premium torsk som kan leveres hver dag hele året. 
 

2. Ny lokalitet ved Haraflesan 

TTAS har identifisert Haraflesan på vestsiden av Søre Raudøya som en godt egnet lokalitet 
for matfiskproduksjon av torsk. Lokaliteten er tenkt etablert med en rammefortøyning for 10 
bur i størrelse 85 x 85 meter. I tillegg planlegges én forflåte ved anlegget. Plassering av 
fôrflåten er ikke endelig avklart, og dispensasjons-søknaden tar derfor høyde for to 
alternative plasseringer. Konkret plassering vil bli avklart når det er gjort ytterligere 
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undersøkelser av strøm, vind og bølgeforhold ved Haraflesan. Anlegget med fortøyninger er 
vist i figur 1 nedenfor, mens forholdet til annen akvakulturvirksomhet er vist i figur 2. 
 

 
Figur 1 Haraflesan – planlagt anlegg med fortøyninger 
 

 
Figur 2 Plassering i forhold til annen akvakultur 



 
 

 
Vårt planlagte anlegg ved Haraflesan vil ha 2,9 km avstand til nærmeste eksisterende 
lakselokalitet, Nordre Skokkeløy. Lokaliteten tilfredsstiller dermed de veiledende 
avstandskravene i Mattilsynets veileder for akvakulturvirksomhet på 2,5 km til andre 
matfisklokaliteter. 

TTAS har også vært i kontakt med Mattilsynet om forholdet til hovedleden som går like øst 
for det foreslåtte anlegget, og om en lokalitet vil være konflikt med brønnbåttrafikk i 
området. Mattilsynet vurderer ikke at hovedleden er en «viktig transportrute for levende 
oppdrettsfisk» fordi hovedvekten av brønnbåtene benytter indre led lenger unna anlegget.  
 

3. Forholdet til gjeldende arealregulering 

Gjeldende plangrunnlag for sjøarealene i Osen kommune er «Kommuneplanens arealdel 
Osen kommune 2019-2030», vedtatt av kommunestyret 10. juli 2019. Plankart for det 
aktuelle området er vist i figur 3, der også overflatedelen av anlegget er vist. 

 
Figur 3 – Utsnitt av plankart ved Haraflesan 
 

TTAS sitt foreslåtte anlegg er plassert i et område som er åpnet for akvakultur («VAV4»). 
Området er imidlertid så begrenset at det i praksis er svært vanskelig å få plass til tidsmessig 
anlegg innenfor formålsgrensene, samtidig som hensynet til sikker ferdsel i farled ivaretas. 
På denne bakgrunnen er den ene flåten og noen av fortøyningslinene mot nord og vest 
plassert inn i områder regulert til formål fiskeri («VFI»). Deler av fortøyningene mot øst og 



 
 

 
sør ligger inn i et område med hovedformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag» («V»). 
Plasseringen i forhold til gjeldende plankart er vist i figur 4a og 4b nedenfor. 

 
Figur 4a – Anlegg i forhold til formål i kommuneplanens arealdel 
 

 
Figur 4b – Anlegg i forhold til kommuneplanens arealdel – detalj VFI 



 
 

 
Slik vi oppfatter plansituasjonen, etter å ha vært kontakt med kommunens administrasjon, 
vil en etablering som planlagt kreve dispensasjon for de delene av anlegget som ligger i 
arealer regulert til fiskeri (VFI), men ikke for de delene som ligger i hovedformålet (V). 

 

4. Dispensasjon fra gjeldende arealplan 

Kommuneplanens arealdel er resultatet av en omfattende prosess der kommunestyret har 
avveid ulike interesser mot hverandre og fastsatt overordnede rammer for arealbruken i 
kommunen. TTAS er klar over at plan- og bygningsloven derfor fastsetter strenge krav som 
må tilfredsstilles før det kan gis dispensasjon. Det skal ikke gis dispensasjon hvis hensynene 
bak bestemmelsen det dispenseres fra, i dette tilfellet fiskeri, blir vesentlig tilsidesatt. På 
grunn av at det foreslåtte anlegget ligger tett opptil hovedfarled har vi også vurdert 
forholdet til ferdsel.  Videre er det krav om at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 
4.1 Vurdering av lokaliteten i forhold til fiskeri 

Vi har benyttet Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil - fiskeri for å vurdere mulige 
konflikter mellom det foreslåtte anlegget og fiskeriinteressene i området. Relevant 
kartutsnitt med fiskeri-relaterte registreringer er vist i figur 5 nedenfor. 

Figur 5 Fiskeriinteresser ved Haraflesan 



 
 

 
I henhold til kartlagene «Kystnære fiskeridata» i Yggdrasil er det ikke registrert fiskeri-
aktivitet i umiddelbar nærhet til det foreslåtte anlegget. Det ligger imidlertid to rekefelt 
sørvest og sørøst for anlegget, der minste avstand til anlegget er i overkant av én km.  

I kartlaget «Fiskeriaktivitet» i Yggdrasil fremkommer det at området rundt Haraflesan, først 
og fremst på vestsiden, benyttes til høsting av stortare. TTAS antar at eventuelle 
problemstillinger rundt denne bruken vil bli kartlagt i forbindelse med høringen av 
dispensasjonssøknaden. For å legge til rette for en best mulig sameksistens vil vi uansett gi 
alle fiskere som ønsker dette tilgang til såkalte OLEX-filer over anlegget, slik at de kan se 
nøyaktig hvor fortøyningene er lagt ut.  

Forskrift om akvakultur for andre fiskearter slår fast at det ikke skal etableres lokaliteter for 
torsk i gyteområder for vill torsk. Det nærmeste gyteområdet for torsk ligger om lag 2 km fra 
anlegget. 

På bakgrunn av redegjørelsen ovenfor mener TTAS at fiskeriformålet i gjeldende plan ikke vil 
bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon som omsøkt. 
 

4.2 Vurdering av lokaliteten i forhold til ferdsel 

Hovedled 1546 Storaflu-Asenleia-Buholmråsa går rett på østsiden av det foreslåtte anlegget. 
Området er også dekket av fyrlyktene Kvalhausen i sør, og Saksa i nord. Anleggets plassering 
i forhold til farledsavgrensningen og sektorer fra fyrlyktene er vist i figur 6 på neste side.  

TTAS har vært i kontakt med Kystverket i flere runder for å få avklart problemstillinger 
knyttet til farleden. Kystverket har stilt krav om at hele overflatedelen av anlegget å ligge 
utenfor farledsavgrensningen, og at det ikke er tilstrekkelig å ligge utenfor hvit sektor fra de 
to nevnte fyrlyktene. Anleggsplasseringen som nå omsøkes er i samsvar med dette kravet. 
Nærmeste hjørne på anleggsrammen ligger rundt 80 meter fra farledsavgrensningen. 
Fortøyningslinene fra anlegget vil ligge så dypt at de ikke kommer i konflikt med ferdselen i 
området.  

I tillegg til trafikk i farled og blank sektor fra fyrlykt vil det selvfølgelig være annen trafikk fra 
fiskebåter, fritidsbåter, padlere mv. i nærområdet. Slik anlegget er foreslått plassert vil det 
være åpent for trafikk rundt hele anlegget, men de generelle avstandsreglene for ferdsel og 
fiske vil gjelde. 



 
 

 

 
Figur 6 Anleggets plassering i forhold til ferdsel og navigasjonsinstallasjoner 
 

4.3 Fordeler ved dispensasjon 

Etablering av en ny lokalitet vil medføre økt matproduksjon, verdiskaping og sysselsetting i 
Osen kommune. Gadus har som et viktig element i sin strategi å skape størst mulige positive 
ringvirkninger i de lokalmiljøene hvor vi skal operere, blant annet gjennom lokalt ansatte og 
lokale/regionale innkjøp så langt det er mulig.  

Isolert sett for denne lokaliteten ser vi i første omgang for oss 6-8 arbeidsplasser. 
Erfaringene viser også at akvakultur er blant de næringene som gir størst ringvirkninger i 
form av sysselsetting i relatert virksomhet der man opererer. Gjennom vårt erfarne team og 
lokale forankring vil vi også være et positivt tilskudd til det sterke marine miljøet i regionen. 
 

5. Oppsummering søknad 

Gadus Group og datterselskapet Trøndelag Torsk AS er etablert for å skape en ledende aktør 
innen torskeoppdrett, med en fullt integrert virksomhet fra rogn til ferdig pakket produkt. 
Parallelt med Haraflesan ser vi på flere andre potensielle lokaliteter i Osen kommune, med 
sikte på å etablere et viktig produksjonsområde i regionen. Vi er sikre på at etablering av en 
ny lokalitet vil medføre store positive konsekvenser for lokal matproduksjon, verdiskaping, 
sysselsetting og kompetanseutvikling både i Osen kommune og i regionen ellers.  



 
 

 
Plan- og bygningsloven fastsetter strenge krav til dispensasjoner. Vi mener at gjennom-
gangen ovenfor viser at arealformålene og hensynene som det søkes dispensasjon fra ikke 
blir vesentlig tilsidesatt, men dette må selvfølgelig belyses ytterligere gjennom den 
kommende høringsprosessen. Etter vårt syn bør dispensasjonsvurderingen også ta 
utgangspunkt i at gjeldende plan allerede åpner for etablering av akvakultur i området, men 
hvor arealet er for begrenset til å gi plass til et moderne anlegg med fortøyninger. Farleden i 
området setter også begrensninger på plasseringen av anlegget.  

Etter vår vurdering ser lokaliteten ved Haraflesan ut til å være svært godt egnet for 
bærekraftig matfiskproduksjon av torsk. Før innsendelse av søknad etter akvakultur-
lovgivningen vil det bli gjennomført ytterligere miljøundersøkelser mv, som grunnlag for 
videre planlegging og for myndighetenes vurdering av saken. Hvor stor biomasse som vil bli 
omsøkt avhenger av de videre undersøkelsene, men vi ser for oss å søke om et volum i 
området 3.000 til 3.600 tonn. 

**************************** 

På denne bakgrunnen søker Trøndelag Torsk AS om dispensasjon fra gjeldende regulering i 
vedtatt arealplan for Osen kommune, for en ny matfisklokalitet for torsk inkludert flåte og 
anleggsfortøyninger ved Haraflesa som vist i figur 1. Dispensasjonen gjelder de delene av 
anlegget som kommer inn i områder regulert til fiskeri (VFI) som vist i figur 4a og 4b. 

Dersom kommunen innvilger dispensasjon vil vi sende akvakultursøknad med nødvendige 
utredninger/undersøkelser til Trøndelag fylkeskommune på vanlig måte. Saken vil da bli 
oversendt Osen kommune for gjennomføring av lokal høring og politisk behandling, og 
senere videre til sektormyndighetene (Fiskeridirektoratet, Kystverket, Statsforvalterens 
miljøvernavdeling og Mattilsynet) for vurdering etter sektorlovgivningen. 

Ved spørsmål om søknaden bes om at det tas kontakt med vår rådgiver Knut Andersen på 
mobil 970 99 265 eller epost knut@steigenlive.com. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 
______________________ 
Ola Kvalheim 
Trøndelag Torsk AS 

mailto:knut@steigenlive.com
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Vår ref. 22/475 - 5
Saksbehandler Greta Hagen

Osen kommune

Dato 21.06.2022

Saksframlegg
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
039/22 Kommunestyret 29.06.2022

Samlesak for referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering

Underliggende saker
Saksnr. Tittel
037/22 Referat Representantskapsmøte 25.04.2022 - IKA Trøndelag
038/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
039/22 Protokoll - Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
040/22 Protokoll fra Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 30.-31.05.2022
041/22 Rapport fra Osen Bygdatun for 2021
042/22 Salgsbevillingskontroll & Skjenkebevillingskontroll Osen kommune 25.05.2022
043/22  Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2
044/22 Høring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv.
045/22 Høring - kommuneplanens samfunnsdel
046/22 Bli med på Egenberedskapsuka 2022
047/22 Kyrkjebygg og auka utgifter til straum



IKA
tmterkouai iriv

TRONDEL AG

Referat representantskapsmøte 2022 - IKA Tr@ndelag IKS

Sted: MS Teams

Tid: 25. april 2022 kl 11:00-12:30

Elgende mtte:

Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Hpylandet kommune
Indre Fosen kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsos kommune
Oppdal kommune
Orkland kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Røros kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Steinkjer kommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Ørland kommune
fjord kommune
Trøndelag Fylkeskommune

Flgende matte ikke;

Lars Haagensen
Tove Rolseth Bratsvedal
Kristin Str@mskag
Erlend Fiskum
Liv Mary Berdal Engvik
Ingjerd Astad
Arve Hitterdal
Rune Kristian Grongstad
Bjornar Buhaug
Nina Bakken Bye
Jørn Ove Totland
Lise Marthe Guldsten
Stine Estenstad
Kjersti Kjenes
Gunn Randi Enodd
Kjersti Tommelstad
Mona Mjen
Helge Ringli
Kristian Momyr
Johan T. Sellæg
Mona Kristin Stai Tingstad
Bodil Haukø
Anne Overland
Gunn Iversen Stokke
Anne Berit Lein
Jens Arne Kvello
Anne Valbekkmo
Britt Brevik
Monika Kataja
Tove Eivindsen

Inderøy kommune
Namsskogan kommune
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Nærøysund kommune
Os kommune

Rennebu kommune

Snåsa kommune
Stjørdal kommune

Fremmøtte eierkommuner var 30 av 37. De fremmøtte utgjorde 84,93% av de
stemmeberettigede.
Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

I tillegg møtte styret i IKA Trøndelag ved følgende personer:
Petter Lindseth, Bjørn Stale Aalberg, Jan Børre Solvik og Liv Marit Hovdal.

Trondheim, 25. april 2022

Namsos kommune
Anne Berit Lein

Møteleder

±e,E,
Helge Fingli

Orkland kommune
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SAK 1/2021 Opptelling av medlemmer

Opptelling skjedde i møte ved opprop.

30 av 37 representanter fra eierkommunene møtte.

De fremmøtte utgjorde 84,93% av de stemmeberettigede.

Representantskapsmøtet er vedtaksfør.

Representantskapets vedtak:

Representantene godkjente møtet.

SAK 2/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Representantskapets vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

SAK 3/2022 Valg av protokollkomite

Representantskapets vedtak:

Referenter:

Synnøve Dahl Wiseth (IKA Tr@ndelag) og Petter Pedryc (IKA Trondelag)

Underskrift av protokoll:

Helge Ringli (Orkland kommune)

Kjersti Tommelstad (Namsos kommune)

SAK 4/2022 Årsrapport 2021

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner årsrapporten IKA Trøndelag IKS for 2021.

Årsrapporten ble gjennomgått og kommentert.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Sak 5/2021 Regnskap 2021

Regnskap for regnskapsåret 2021 er gjennomgått av styret. Regnskapet inneholder
driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter for IKA Trøndelag IKS.

Styret har følgende forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2021 som følger:

1 Årets mindreforbruk i drift kr 1.474.613,68 avsettes til disposisjonsfond.

2 Udekket investering kr. 22.199,- dekkes av disposisjonsfondet.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 6/2021 Virksomhetsplan 2022

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet slutter seg til virksomhetsplan for IKATrondelag IKS for 2022.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 7 /2022 Budsjett 2022

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagt forslag til budsjett for IKA Trøndelag IKS for 2022.

Representantskapets vedtak:

Representantskapet vedtar budsjett for 2022.

SAK 8/2022 Økonomiplan 2022 - 2026

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagt forslag til økonomiplan for IKA Trøndelag IKS for
perioden 2022 - 2026.

Representantskapets vedtak:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.



Fra: IKA Trøndelag Postmottak <postmottak@ika-trondelag.no>
Sendt: 17.06.2022 08:51:34
Til: Eierkommuner <eierkommuner@ika-trondelag.no>, Benedicte Waterloo 
<benwat@trondelagfylke.no>
Emne: Referat Representantskapsmøte 2022

Oversender signert referat fra Representantskapsmøte i IKA Trøndelag 25.april 2022.
 
 
 
Vennlig hilsen
IKA Trøndelag Iks
www.ika-trondelag.no
postmottak@ika-trondelag.no
Tlf 970 99 050
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ika-trondelag.no%2F&data=05%7C01%7Cpostmottak%40osen.kommune.no%7C7c6221b8ba464a1a521208da503e9679%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C637910526993909453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DhTuFzmr00Wyohn3eIAW7ZZwslr4dC8dAMpItvbq1AM%3D&reserved=0
mailto:postmottak@ika-trondelag.no
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Osen kommune

Møteprotokoll

Utvalg Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Møtested kommunestyresal
Dato 23.05.2022
Tidspunkt kl 10:00 - 11:30

Fremmøtte Parti
Eldrid Melhus  
Kjell Petter Hestmo  
Per A. Rødøy  
Tovemerethe Stjern  

Forfall Parti Varamedlem Parti
Gunhild Osen    

Kjell Petter Hestmo Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur

Saksliste
Saksnr Sakstittel
007/22 Godkjenning av møteinnkalling
005/22 Orienteringssaker
006/22 Orienterings-/drøftingssaker, Rådet for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse 23.05.2022
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007/22 Godkjenning av møteinnkalling

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 23.05.2022

Behandling

ELD - 007/22 vedtak

Forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

005/22 Orienteringssaker

Behandling
Orienteringer
Eldres dag 2: 
Osen kommune, pensjonistforeningen og REPFN arrangerte denne. Begrensede midler. Annonsert i 
god tid før hendelsen. Måltid og skyss ble dekket, og skyssen ble dekket av pensjonistforeningen. Det 
var en flott dag med nydelig mat. Ser ut til å bli et underskudd på dagen, og dette må dekkes av 
eldreråd og pensjonistforeningen. Deltakerne betalte drikken selv, utover det var det ingen 
egenandel. Det var noe underholdning på alle tre arrangementene. Opplevde å få ut folk som man 
ellers ikke ser ute på noe arrangement. 

Informasjon om velferdsteknologi med Kjell Øyvind Arntzen – her var også REPFN delaktig i 
arrangementet. Opplevde at dette var et veldig bra arrangement/informasjonsmøte om 
velferdsteknologi. Kjell Øyvind kommer tilbake til høsten igjen. 
Planlagt tur til Falstad-senteret, 31.mai. Turen er omtrent fulltegnet. 

Driver av tirsdagsklubben vurderer å gå av med pensjon, og deltarkene i tirsdagsklubben er urolig for 
fremtida for dette tiltaket. 

Verdensdagen for psykisk helse arrangeres 17.oktober (mandag i uke 42) – Mia Börjesson er bestilt, 
snakker bl.a. om selvtillit og psykisk helse/robuste barn, og hvordan sterke foreldre gir trygge barn. 
REPFN oppfordres til å delta i dette arrangementet som tidligere år. 

 

006/22 Orienterings-/drøftingssaker, Rådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 23.05.2022

Behandling
Tilskuddsportalen – innlogging og bruk av portalen
Ordner med innlogging og ser på hvilke muligheter det finnes der inne. To av rådets medlemmer 
ordnet seg bruker på Tilskuddsportalen. Ønsker Tilskuddsportalen som tema på møtene fremover; 
oppfrisking og påminning om bruk. 
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Uteområder som er tilgjengelig og inkluderende for alle. Hva har vi?
 Sandvatna – Osen Fjellstyre som eier og disponerer. Gapahuk, toalett, alle fasiliteter for 

rullestolbrukere. 
 «Bakgården» ved sykehjemmet, med gapahuk og veier for rullestolbrukere. 
 Forøya – gapahuk, men denne må opparbeides for rullestolbruker til gapahuken. Benker på 

flere steder på tur fra parkeringsplass ved kommunehus/sykehjem frem til gapahuken, hvor 
man kan hvile underveis på turen. 

 Håmannvika – gapahuk og utedo. Ikke fullt tilgjengelig for rullestolbrukere
 Vingsand – vei utover mot moloen, benker underveis på turen (ytterkaia)
 Lykta på Vingsand – nyoppusset lykt med sitteplasser inne i lykta. Rullestolvennlig til lykta. 

 

Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker.
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Osen kommune

Møteprotokoll

Utvalg Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Møtested Kommunestyresal
Dato 20.06.2022
Tidspunkt kl 10:00 - 11:30

Fremmøtte Parti
Eldrid Melhus  
Per A. Rødøy  
Tovemerethe Stjern  

Forfall Parti Varamedlem Parti
Gunhild Osen    
Kjell Petter Hestmo  Eli Kristin Lothe AP

Kjell Petter Hestmo Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og Kultur

Saksliste
Saksnr Sakstittel
010/22 Godkjenning av møteinnkalling
007/22 Orienteringssaker
008/22 Henvendelse fra Osen pensjonistforening
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010/22 Godkjenning av møteinnkalling

Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 20.06.2022

Behandling

ELD - 010/22 vedtak
Forslag til vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

Vedtak:
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste.

007/22 Orienteringssaker

Behandling
Flerbruks – snart ute på anbud, kommer opp i kommunestyret til høsten
Kort om saker i neste Formannskapsmøte
Info ang direktesendt kommunestyremøter
Ferietid – behov for ferievikarer på avdelinger
Sommerfest på sykehjemmet – Musikk fra Rissa, Arvidos – mye flott musikk, og langvarig 
musikkinnslag. Mye folk, en del besøkende. Det ble servert rømmegrøt, pølse med brød, kaffe og 
kake. Foregikk ute i godt vær, det var satt opp telt ute. 

Livsglede for eldre: ved oppstart ble det ordnet en bankkonto, og de får 10 000 i oppstart som 
Livsglede-organisasjon. 
Det er kjøpt inn poteter for å lage og servere «potetkak» ved sykehjemmet, vil bli gjort når været er 
på vår side. 
Pensjonistforeningen har noen planer fremover, men ikke alt er ikke tid- og stedfestet. Har fått 50 
000 til forskjellige arrangement. Viktig å legge på forskjellige steder og tidsrom.
21.august kommer Murvolds for å spille både på sykehjemmet og på Vingsand. 
Har også snakket om å ta en runde med Osenfjord for å ha musikk på flere steder; musikk i hver en 
krok. 
Pensjonistforeningen er aktive og dyktige både med aktiviteter og til å søke om midler.

Neste møte i Rådet er ikke satt, avtales med leder når han er tilbake. 

008/22 Henvendelse fra Osen pensjonistforening

Behandling
Flere av de som går denne veien har uttalt at det er tungt å gå, og skulle gjerne hatt en sittebenk på 
veien. 
Hva må avklares med «rette instanser»? Det er gang- og sykkelbane hele veien, selv om veien må 
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krysses. Noen kan greie å gå til butikken, men for andre kan det være et mål i seg selv å komme seg 
til benken. 
Rådet ønsker gjerne at det skal bli en benk på strekningen, og at dette gjøres fort; vil skape livsglede 
for eldre. Kan godt være farge på benken også.
Rådet ønsker kommunestyret tar stilling til dette, og evt si noe om muligheten for å imøtekomme 
Pensjonistforeningens forslag.
 

Det fattes ikke vedtak i drøftings/informasjonssaker.
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Møteprotokoll 

 
Utvalg:  Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 
Møtested:         Åsly forsamlingshus, Jøa, Todagers møte 
Dato: 30.05.2022 – 31.05.2022 
Tidspunkt: 12.00 – 12.00 
  

 

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

 
Amund Hellesø permisjon fra kl. 12.00–15.10, 10 representanter til stede i sak 
14/22-18/22  
Båtnes ba om å få sin habilitet vurdert i sak 16/22 etter kommuneloven § 11-10, 
andre ledd og fratrådte. 9 representanter til stede i denne saken 
Devik ba om å få sin habilitet vurdert i drøftingssak 1/22 etter forvaltningsloven § 6 
e) nr. 1 og fratrådte. Olav Jørgen Bjørkås ba om å få sin habilitet vurdert i samme 
sak etter forvaltningsloven § 6, andre ledd. Devik ble enstemmig funnet inhabil, 
Bjørkås ble enstemmig funnet habil. 9 representanter til stede i denne saken. 
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Kommunedirektører som møtte: 
Jostein Grimstad    Namsos kommune (mandag) 
Roar Leirseth    Osen kommune 
Yngve Holm     Namsskogan kommune 
Ellinor Jåma     Røyrvik kommune 
Trond Stenvik    Overhalla kommune (mandag) 
Hege Sørlie     Nærøysund kommune 
Liv Elden Djokoto    Høylandet kommune (mandag) 
 
 
Andre som møtte: 
Marit Moe     KS Trøndelag 
Aina Hildrum    Nord Universitet (mandag) 
 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Narve Nordmelan 
Tine Nermark Johnsen 
Heidi Skaret Barsøe  

Daglig leder 
Møtesekretær 
Prosjektleder (tirsdag) 

 
 
Merknader: 
Innkalling og sakliste godkjent 
 
 
Orienteringer: 
 Orientering om vegstrategi v/Rannveig Skansen, seniorrådgiver Trøndelag 

fylkeskommune (Teams) 
 Status Kulinariske Namdalen v/Rina Skjæran, prosjektleder 

 
 
Dialogmøte med politiet v/Svenn Ingar Viken 
 
 
 
Protokollen ble godkjent i møtet 
 
Tine Nermark Johnsen/sign. 
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Sakliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

PS 14/22 Ungt Entreprenørskap - evaluering av medlemskap 
PS 15/22 Frivillighetspris - revidering av statutter 
PS 16/22 Søknad til NTE-fondet - Arctic Race of Norway 
PS 17/22 Høring om rapport fra ekspertutvalg om finansiering av 

universiteter og høgskoler 
PS 18/22 Namdalstinget 2022 - gjennomføring 
DRS 1/22 Visit Namdal - ny samarbeidsavtale med eierkommunene 
PS 19/22 Handlingsplanen - status og prioriteringer 
 

PS 14/22 Ungt Entreprenørskap - evaluering av medlemsskap 

Innstilling 
 

1. Interkommunalt politisk råd Namdal viderefører samarbeidsavtalen med 
Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
 

2. Medlemskontingenten for 2022 på 179 933 kroner dekkes av NTE-fondet. 
 
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
30.05.2022: 

Innstillinga enstemmig vedtatt av Representantskap interkommunalt politisk råd 
Namdal 
 
 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 30.05.2022 

1. Interkommunalt politisk råd Namdal viderefører samarbeidsavtalen med 
Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
 

2. Medlemskontingenten for 2022 på 179 933 kroner dekkes av NTE-fondet. 
 
 

PS 15/22 Frivillighetspris - revidering av statutter 

Innstilling 



4 

4

 
Frivillighetsprisen videreføres med følgende endringer av statuttene: 
 

1.  «Namdal regionråd» i punkt 1 erstattes med «Interkommunalt politisk råd 
Namdal» 

2. Punkt 5 endres til: «Juryen består av leder, nestleder og daglig leder i 
Interkommunalt politisk råd Namdalen. De lyser ut muligheten til å foreslå 
kandidater og setter frist for å komme med forslag» 

 
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
30.05.2022: 

Hege Nordheim-Viken fremmet følgende endringsforslag i punkt 2, første 
setning: 
Punkt 5, første setning endres til: «Representantskapet i interkommunalt politisk 
råd er jury og daglig leder er sekretær» 
 
Punkt 6 strykes 
 
Innstillinga med endringsforslag enstemmig vedtatt av Representantskap 
interkommunalt politisk råd Namdal 
 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 30.05.2022 

Frivillighetsprisen videreføres med følgende endringer av statuttene: 
 

1.  «Namdal regionråd» i punkt 1 erstattes med «Interkommunalt politisk råd 
Namdal» 

2. Punkt 5 endres til: «Representantskapet i interkommunalt politisk råd er jury 
og daglig leder er sekretær. De lyser ut muligheten til å foreslå kandidater og 
setter frist for å komme med forslag» 

3. Punkt 6 strykes 
 
 

PS 16/22 Søknad til NTE-fondet - Arctic Race of Norway 

Innstilling 
 
Søknaden avslås 
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Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
30.05.2022: 
 

Frode Båtnes ba om å få sin habilitet vurdert etter kommuneloven § 11-10, andre 
ledd, og fratrådte. 9 representanter til stede i denne saken 
 
Innstillinga enstemmig vedtatt av Representantskap interkommunalt politisk råd 
Namdal 
 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 30.05.2022 

Søknaden avslås 
 

PS 17/22 Høring om rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter 
og høgskoler 

Innstilling 
 
Forslag til høringssvar vedtas 
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
30.05.2022: 

Innstillinga enstemmig vedtatt av Representantskap interkommunalt politisk råd 
Namdal 
 
 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 30.05.2022 

Forslag til høringssvar vedtas 
 
 

PS 18/22 Namdalstinget 2022 - gjennomføring 

Innstilling 
 
Namdalstinget 2022 avvikles i Namsos 28. oktober.  
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Det legges til rette for et kveldsarrangement 27. oktober, og regionrådet dekker 
kostnader med gjennomføringen – inkludert middag og overnatting for 
Namdalstingets representanter. 
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
30.05.2022: 

Innstillinga enstemmig vedtatt av Representantskap interkommunalt politisk råd 
Namdal 
 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 30.05.2022 

Namdalstinget 2022 avvikles i Namsos 28. oktober.  
 
Det legges til rette for et kveldsarrangement 27. oktober, og regionrådet dekker 
kostnader med gjennomføringen – inkludert middag og overnatting for 
Namdalstingets deltakere. 
 

DRS 1/22 Visit Namdal - ny samarbeidsavtale med eierkommunene 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
30.05.2022: 

Hans Oskar Devik ba om å få sin habilitet vurdert etter forvaltningsloven § 6 e) nr. 1 
og fratrådte. Olav Jørgen Bjørkås ba om å få sin habilitet vurdert etter 
forvaltningsloven § 6, andre ledd. Devik ble enstemmig funnet inhabil, Bjørkås ble 
enstemmig funnet habil. 9 representanter til stede i denne saken. 

 

Representantskapet diskuterte følgende spørsmål: 

1. Hva vil kommunene med sitt eierskap i Visit Namdal? 
2. Hva kan gjøres for å styrke eierrollen? 
3. Hvordan skal effekt og måloppnåelse av arbeidet i Visit Namdal vurderes? 
4. Hvordan skal finansieringen av selskapet være? 
5. Hva ønskes for prosessen videre fram til en anbefaling? 

 

PS 19/22 Handlingsplanen - status og prioriteringer 

Innstilling 
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1. Handlingsplanen tas til orientering 
2. Det bevilges inntil 300 000 kroner fra NTE-fondet til utvikling av søknad for 

bygdevekstavtale.  
3. Det bevilges inntil 500 000 kroner til ringvirkningsanalyse for vise 

betydningen av statlig finansiering av Lakseveg Nord. 
 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
30.05.2022: 

Innstillinga enstemmig vedtatt av Representantskap interkommunalt politisk råd 
Namdal 
 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 30.05.2022 

1. Handlingsplanen tas til orientering 
2. Det bevilges inntil 300 000 kroner fra NTE-fondet til utvikling av søknad for 

bygdevekstavtale.  
3. Det bevilges inntil 500 000 kroner til ringvirkningsanalyse for vise 

betydningen av statlig finansiering av Lakseveg Nord. 
 



Fra: Narve Nordmelan <Narve.Nordmelan@namdalregionrad.no> 
Sendt: 08.06.2022 10:10:52 
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 
Kopi: Mathisen, Trude <fmtltma@statsforvalteren.no>, Marit Moe <Marit.Moe@ks.no>, Sanna 
Hanem Kavli <sanka@trondelagfylke.no> 
Emne: Protokoll fra rep.skap Namdal regionråd 

 
Hei alle! 
  
Vedlagt protokoll fra rep. skap i Interkommunalt politisk råd Namdal 30 og 31. mai 2022 
  
Mvh 
  
Narve Nordmelan 
Daglig leder 



Hovedstyre/aktivitetsstyre                                                                                                                                       
for Osen bygdatun

Osen kommunestyre                                                                                                                                                          
740 STEINSDALEN

RAPPORT 2021 PÅ OSEN BYGDATUN

Hovedstyre/aktivitetsstyre for Osen bygdatun har følgende medlemmer for 2019-2023, valgt 
27.11.2019:

Hovedstyre: Svein Stjern, leder                                                                                                                                   
Olav Bulling, Britt Aune Olsen

Aktivitetsstyre:Eli Holand Nordmeland, Per Rødøy, Fritjof Aune

Det har i hovedsak vært gjennomført fellesmøter mellom hovedstyre og aktivitetsstyre.
Det ble holdt 9 møter i 2021.

Aktivitet.

 Det har vært gjennomført navnekonkurranse på arenaanlegget.
Vinneren ble Arvid Osen fra Trondheim. Navnet ble Vingsand Arena Sjøkanten.

 Det er utarbeidet utleieregler og utleiepriser som er vedtatt av kommunestyret.
 Bjørnar historielag benytter Stornaustet som fast møteplass.
 6-7 klasse ved Strand Skole har deltatt i potetsetting og -opptak, to dager, med div. aktiviteter.
 2 elever har hatt arbeidspraksis på bygdatunet med gjennomgang av registrering av historiske 

gjenstander.
 Det ble gjennomført Tundager hver torsdag i sommerhalvåret, Gjennomført av lag og 

foreninger i Osen. Styret har gjennomført «Grautdag» mot jul.
 Det var ett besøk av turbuss med pensjonister i August. Ett besøk ble avlyst pga korona.
 Hver torsdag i vårsesongen er det faste dugnadsdager. Dugnad har bestått i malearbeid, 

rydding, Begynt med prosjekt undervisningsarena i fjøset, hvor masse er tatt ut og stendere er 
satt opp. Det er skiftet dør i skolestua og tak lekkasje på Stabburet er reparert. Det er 
gjennomført ca 200 timer med dugnad. Dugnadsfolk er fra Osen Heimbygdslag og andre 
frivillige samt styret og aktivitetstyret. Plenslåing, kantklipping m.m. utført av Osen 
Heimbygdslag. Arbeidet utført på dugnad, til sammen 75 timer.

 Treff: Igangsatt etter initiativ fra Folkehelse Osen overfor styret for Osen bygdatun.
Eget brev med «treffdager» og innhold/tema har vært utsendt aktuelle deltakere. Det er gitt 
tilbud om gratis skyss tur/retur for aktuell målgruppe.   Det har vært fra 25 til 30 deltakere hver 
gang. Enkel servering m/kaffe og kaker har alltid vært en del av programmet. Historiske tema 
for hver gang, visning av gamle bilder og musikalske innslag.

  Museet Midt har laget en utviklingsplan og handlingsprogram for Osen Bygdatun. De har 
veiledet ved oppstart av Kulturmiljøplan.

 Det er startet kurs i Primus gjenstandsregistrering hvor det er 5 stykker faste deltakere. 
Kursholdere er Museet Midt.

01.06.2022

Eli Lothe



Fra: Aune, Morten <Morten.Aune@avarnsecurity.com>
Sendt: 01.06.2022 09:32:11
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, Hagen Greta 
<Greta.Hagen@osen.kommune.no>
Emne: Salgsbevillingskontroll & Skjenkebevillingskontroll Osen kommune 25.05.2022

 
 
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=05%7C01%7Cpostmottak%40osen.kommune.no%7Cac56cab9c4a142da9b9908da43b1a288%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C637896727473359997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gwue9BfIGGqj5hVFLiQTIjndNwiELZnGRAn5Xp4chnA%3D&reserved=0


M.
AVARN

Security

Osen Kommune
7740 STEINSDALEN

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

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

Att: Greta Hagen
kontoll.trondelag@nokas.com

Deres dato: 20.05.2022
Deres ref.: Greta Hagen

Vår ref.: MA
Dato: 24.05.2022

SALGSBEVILLINGSKONTROLL

Oversender til Deres orientering rapporter utferdiget i forbindelse med utforte

salgsbevillingskontroller 20. Mai 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 2 butikkene som ble kontrollert.

Det ble også kontrollert at Tobakk og Tobakkssurrogater ikke er i strid med salgsforbudet 9-
30-33. Ved salgsstedene som ble kontrollert. Alle utsalgsstedene hadde det på plass.

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

:
iorte ao,, 'v7
Nk Drift - Omradeleder Kontroll Svinn / Security

Avarn Security

Vedlegg.

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Besøksadresse:
Neptunveien6
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



Sjekkliste #922

AVARN
Security

Sjekkliste Dimensjon/sted

Salgsbevillingskontroll Osen Kommune •
Sandviksberget Handel

Kontrollør Dato og Andre detaljer
tid

MA 20/05/2022 Salgsbevillingskontroll Osen Kommune
11:20 Sandviksberget Handel

1. Stedets navn:

Sandviksberget Handel

2. Stedets adresse:

Sandviksberget 7740 Steinsdalen

3. Styrer:

Rigmor Moen Aarstein

4. Stedfortreder:

X

5. Kontrollører:

160140 / 2235

6. Mailadresse:

X

7. Kontroll utført i tidsrom:

1120

8. Åpen eller lukket kontroll?

Apen

Side 1 av 3



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

12. Salg i ikke godkjente lokaler? •
13. Salg til voksne for videresalg? co

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?

•
•
•
•
•

Side 2 av 3



23. Tilleggsrapport:

Alt ok

Det ble kontrollert at alkoholholdig drikke er riktig plassert i butikk og at alkoholfritt 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.

AVARN
Security

ARBEIDSSEDDEL

Kunde 1/.@(/J!J:{ :¥?.·.. .
s

OK/ Ja

14

IKKE OK/ Nei

0

Sammenslått resultat

100%

Side 3 av 3



A
V

A
R

N
S

ec
u

ri
ty

A
R

B
E

ID
S

S
E

D
D

E
L

K
un

de
J/

@
/Q

.(
{i

.'L
tl<

?.
1¥

?.
·Y

f0
.-

f0
..b

j.«
.. 

.

l't
i

Jg
K

on
tr

ol
lø

r.
...

...
.. 

. ..
f{

;. .
...

.•
...

...
...

•.
...

•.
..•

...
...

..•
...

...
..•

.•
...

...
...

...
...

...
...

...
•.

...
...

...
...

•.
...

...
...

..

A
rb

ei
de

ts
ar

t..
..
..X

C
!.

lp
./l

(h
_k

(,
_r

;p
.i:

0-
.l/

.d
1.

. 
.

le
D

A
T

O

I

F
R

A
 K

L

I

T
IL

 K
L.

I

T
IM

E
R

ft;
 I{

:'
Z

'l
//

7o

\

K
on

tr
ol

lø
r

«o
j/a

9
S

at
s&

 T
ry

kk
 V

er
da

l A
S



Sjekkliste #920

AVARN
Security

Sjekkliste Dimensjon/sted

Salgsbevillingskontroll Osen Kommune • Coop
Prix Osen

Kontrollør Dato og tid

MA 20/05/2022
10:00

Andre detaljer

Salgsbevillingskontroll Osen Kommune
Coop Prix Osen

l. Stedets navn:

Coop Prix Osen

2. Stedets adresse:

Steindalsveien 29, 7740 Steinsdalen

3. Styrer:

Cathrin Lothe

4. Stedfortreder:

X

5. Mailadresse:

X

6. Kontrollører:

16040 I 2235

7. Kontroll utført i tidsrom:

1000

8. Åpen eller lukket kontroll?

Apen

Side 1 av 3



9. Salg til for unge kunder {også lettøl)? €

10. Avkreves legitimasjon i tvilstilfeller? ca

11. Salg til åpenbart berusede? •
12. Salg i ikke godkjente lokaler? co

13. Salg til voksne for videresalg? co

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?

•
•
•
•
•

Side 2 av 3



23. Tilleggsrapport:

Alt ok

Det ble kontrollert at alkoholholdig drikke er riktig plassert i butikk og at alkoholfritt 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.

AVARN
Security

ARBEIDSSEDDEL

KundeCc.o.{?.pf! .

voes..to../223s.
._. .

sues r....lg .la.kl4.lale...nvr, ..,.Y..1 .., , .et
DATO FRA KL

OK I Ja

14

IKKE OK/ Nei

0

Sammenslått resultat

100%

Side 3 av 3



M
AVARN

Security

Osen Kommune

7740 STEINSDALEN

Att: Greta Hagen

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

Morten Aune
765/Nord-Tr@ndelag/Verdal

02580 / 902 77 483

morten_aune@avarnsecurity_com

Deres dato:
Deres ref.:

Var ref.:
Dato:

20.05.2022
G.Hagen

MA
24.05.2022

SKJENKEBEVILLINGSKONTROLL

Oversender til Deres orientering rapporter utferdiget i forbindelse med utført

skjenkebevillingskontroll. veiledningsbesøk i Osen 25. Mai 2022

Den ble gjennomført 1 skjenkebevillingskontroll/ Veiledning i osen.

Vi har utover dette samt vedlagte rapportskjema ingen spesielle merknader til

kontrollene som ble gjennomført denne dagen.

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

Med vennlig hilsen

23.2
Morten Aune
Nk Drift - Omradeleder Kontroll Svinn / Security

7650 Verdal
Norge

Mobil: +47 902 77 483
Sentralbord +47 915 02580
morten. aune@avarnsecurity.com

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Besøksadresse:

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



Sjekkliste #921

AVARN
Security

Sjekkliste

Skjenkekontroll

Dimensjon/sted

Osen Kommune • Kaffekosen

Kontrollør

MA

Dato og tid

20/05/2022 10:30

Andre detaljer

Skjenkekontroll Osen Kommune Kaffekosen

1. Stedets navn:

Kaffekosen

2. Stedets adresse:

Fv715 25, 7740 Steinsdalen

3. Styrer:

Rachel Virna Lisi Aritonang

4. Stedfortreder:

X

5. Mailadresse:

X

6. Kontrollører:

160140 / 2235

7. Kontroll utført i tidsrom:

1030

8. Apen eller lukket kontroll?

Apen

Side 1 av 4



9. Antall ansatte:

1 0. Antall gjester:

5

11. Dørvakt? 3

Ikke nødvendig

12. Åpenbart berusede gjester i bevertningsstedet? c

13. Skjenking til åpenbart berusede gjester? co

14. Skjenking til gjester som derved må antas abli åpenbart beruset? co

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? •
18. Skjenking utover volumbegrensingene? •
19. Skjenking utover tillatt tid? •
20. Åpent utover tillatt tid? •
21. Not gjester medbrakte alkoholvarer? •

-
Side 2av 4



22. Alkoholfrie/alkoholsvake alternativ? EI

23. Antatt brudd på reklamebestemmelsene? •
24. Tilfredsstillende orden og vedlikehold? •
25. Hadde nødutganger tilfredsstillende merking? •
26. Fri passasje til nødutganger? •
27. Overholdes Tobakksskadeloven § 6 m.h.t. forbud mot røyking i serveringsstedet? •
28. Er det innført internkontroll etter alkohollovens forskrifter§ 8? •
29. Tilleggsrapport:

Alt ok

Rolig og god atmofære i lokalet. Flere gjester satt inne og koste seg. Vi har ingen spesielle merknader på denne kontrollen.

AVARN
Security

ARBEIDSSEDDEL

Kande løtff/Jft.A ..
Kontrollør/t?/f'p/ff§ .
Arbeidets art SU.o/..ø.. .

OK/ Ja IKKE OK/ Nei Sammenslått resultat

Side 3 av 4



 

 

 

Postadresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Gullhaug Torg 4A  Telefon: 22 24 90 90 

Org. nr.: 972 417 831 

 

Ifølge adresseliste 

  

    

 

 

 

 

 

  

   

Deres ref. Vår ref. Dato  
    22/2752 - ANFO 25.05.2022 

 

Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2       

 

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 Koronakommisjonen for 

å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering 

av pandemien. Kommisjonen leverte sin første rapport 14. april 2021. Deretter fortsatte 

kommisjonen med samme mandat, men ble i brev av 12. mai 2021 bedt om å se særlig 

på problemstillinger knyttet til vaksinering, intensivberedskap og situasjonen for deler 

av den kommunale helsetjenesten. Kommisjonen avga sin andre rapport til 

statsministeren 26. april 2022.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette Koronakommisjonens andre 

rapport på høring. Vi ber spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og 

læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i kommisjonens rapport.  

 

Det er ønskelig med en bred deltakelse i høringen, og det inviteres til at også 

organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner som ikke omfattes av 

adressatlisten kommer med innspill.  

 

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende virksomheter, 

samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på 

vedlagte adressatliste. Vi ber også om at statsforvalterne ser til at berørte kommuner i 

deres områder er kjent med høringen.  

 

Høringsfristen er tirsdag 23. august 2022. 

 



2/2 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter 

offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at 

høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Heidi Heggenes  

departementsråd 

          Unni Gunnes   

          ekspedisjonssjef 

 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

 



 
 Adressatliste - Høring NOU 2022: 5 Koronakommisjonens andre rapport  
 
Departementene  
 
De fylkeskommunale eldrerådene  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Domstoladministrasjonen 
Folkehelseinstituttet  
Forbrukerrådet  
Fylkesrådet for funksjonshemmede  
Generaladvokaten 
Helsedirektoratet  
Helse- og sosialombudet i Oslo  
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)  
Hovedredningssentralen 
Kriminalomsorgsdirektoratet 
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 
Landets pasient- og brukerombud  
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)  
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
Politidirektoratet 
Politiets sikkerhetstjeneste 
Regelrådet  
Regjeringsadvokaten  
Riksadvokaten 
Riksrevisjonen  
Sametinget  
Sivilombudsmannen  
Statens sivilrettsforvaltning 
Sekretariatet for konfliktrådene 
Sivil klareringsmyndighet 
Spesialenheten for politisaker 
Statens helsetilsyn  
Statens legemiddelverk  
Sysselmesteren på Svalbard  
Utlendingsdirektoratet 
Utlendingsnemnda 
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 
 
Statsforvalterne  
Landets kommuner  
Fylkeskommunene 
 
Landets helseforetak  
Landets regionale helseforetak  
 
Akademikerne  
Allmennlegeforeningen  
Apotekforeningen  
Apotekergruppen  
Bandagistenes næringspolitiske utvalg  



Den Norske Jordmorforening  
Den norske legeforening  
Den norske tannlegeforening  
 
Fagforbundet  
Farma Norge  
Fellesorganisasjonen (FO)  
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  
Kreftforeningen  
KS  
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)  
Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
Legemiddelgrossistforeningen  
Legemiddelindustrien  
Melanor  
Mental Helse Norge  
Nasjonalforeningen for folkehelsen  
Norges Farmaceutiske Forening  
Norges Handikapforbund  
Norsk Ergoterapeutforbund  
Norsk Forbund for Utviklingshemmede  
Norsk Farmasøytisk Selskap  
Norsk Kiropraktorforening  
Norsk Manuellterapeutforening  
Norsk Medisinaldepot AS  
Norsk Pasientforening  
Norsk Psykologforening  
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)  
Norsk sykepleierforbund  
Norsk Tjenestemannslag (NTL)  
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)  
Parat Helse  
Pårørendealliansen  
Pårørendesenteret  
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)  
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)  
Unio  
Virke  
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 



Fra: Unni Folmoe Holstad <unni-folmoe.holstad@JD.DEP.NO>
Sendt: 25.05.2022 12:08:00
Emne:  Høring NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring  NOU 2022: 5 myndighetenes 
håndtering av koronapandemien del 2jf. vedlagte høringsbrev, adressatliste og NOU.
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1 Innleiing  

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høyring forslag til endringar i 

lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven) og ei ny forskrift om 

økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for interkommunale selskaper 

(budsjett- og regnskapsforskriften for IKS). 

Departementet foreslår auka møteoffentlegheit og innsyn i IKS som er omfatta av 

offentleglova, mellom anna ved at representantskaps- og styremøte skal følgje dei same 

reglane om opne og lukka møte som kommunale organ, kommunale føretak og 

interkommunale samarbeid etter kommuneloven.  

Vidare fremjar departementet forslag om å redusere rolla staten har i organiseringa av 

selskapa. Det blir mellom anna foreslege å fjerne kravet om at departementet skal 

godkjenne oppløysinga av eit IKS.  Høyringsnotatet inneheld vidare forslag om at det skal 

bli mogleg for kommunestyret i parlamentarisk styrte kommunar å delegere til 

kommunerådet oppgåva med å velje representantskapsmedlemmer. Departementet fremjar 

òg forslag om krav om tal på styremedlemmer, om godtgjering og at avtaleval skal kunne 

nyttast når kommunestyret vel medlemmer til representantskapet.   

Høyringsnotatet inneheld òg forslag til fleire justeringar i økonomiføresegnene, i 

hovudsak for å harmonisere desse med økonomiføresegnene i ny kommunelov.  

Departementet foreslår ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsmelding for interkommunale selskaper som skal erstatte forskrift 17. desember 1999 nr. 

1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. Forslaget 

til ny forskrift skal gje ei forskrift som er tilpassa føresegnene i IKS-loven slik det er 

foreslege at dei blir endra i dette høyringsnotatet. Forskrifta skal gje enkelte utfyllande 

føresegner om innhaldet i økonomiplanen, årsbudsjettet, årsrekneskapen og årsmeldinga 

til interkommunale selskap. 

Ved utforminga av dette høyringsnotatet har departementet både teke omsyn til ønsket  om 

å behalde IKS-loven for å ha ei eiga selskapsform for kommunar og fylkeskommunar, og 

til den dokumenterte utviklinga i organisering av kommunal og fylkeskommunal 

verksemd i IKS, som viser at dei fleste IKS i dag driv i hovudsak med typiske lovpålagde 

kommunale og fylkeskommunale oppgåver. Departementet legg til grunn at det er 

karakteren til oppgåvene som skal vere førande for kva offentlegrettslege reglar som 

gjeld.  

 

2 Bakgrunnen for lovforslaget – bruken av 

interkommunale selskap i kommunar og 

fylkeskommunar 

Kommunar og fylkeskommunar kan utføre oppgåver gjennom eit interkommunalt 

samarbeid. Eit interkommunalt samarbeid skal skje gjennom eit interkommunalt politisk 
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råd, kommunalt oppgåvefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, 

aksjeselskap eller samverkeføretak, ei foreining eller på ein annan måte som det er rettsleg 

høve til (jf. kommuneloven § 17-1 andre ledd). Kommunane har negativt avgrensa 

kompetanse, det betyr at dei på eiga initiativ og ansvar kan ta på seg oppgåver og ta 

avgjerder ut frå lokale behov og ønsker, så lenge det ikkje følger av lov at oppgåvene 

eksklusivt er lagt til andre. I dei tilfella der kommunane løyser dei lovpålagde oppgåvene 

sine gjennom interkommunale selskap, må reglane i IKS-loven sjåast i samanheng med 

den enkelte særlova.  

IKS-loven blei vedteke i 1999 og har blitt endra fleire gonger, seinast i 2021 (fjernmøte 

og elektronisk signering av protokollar). NOU 1995: 17 Om organisering av kommunal og 

fylkeskommunal virksomhet og Ot.prp. nr. 53 (1997-1998) gjorde greie for kommunanes 

ulike oppgåver, former for kommunal virksomhet og interkommunalt samarbeid. Målet 

med arbeidet var blant anna å rydde opp i ein rettstilstand som på fleire punkter hadde 

vore uklar. Departementet foreslo reglar om kommunale føretak i kommuneloven og ei 

eiga lov om interkommunale selskap (IKS-loven). Grunngjevinga for innføringa av IKS-

loven som ei organisasjonsform for interkommunalt samarbeid var å ha ei 

organisasjonsform som var tilpassa verksemda i dei delane av kommunal verksemd som 

har meir forretningsmessig karakter. Dermed var det andre omsyn som gjorde seg 

gjeldande enn for folkevalde organ i kommunane. Departementet skriv om behovet for 

eigen lovgivning i Ot.prp. nr. 53 (1997-1998) punkt 4.1.1: 

Kommuners virksomhet spenner over et vidt område. Det vil ikke være hensiktsmessig at 

hele spekteret av kommunale oppgaver skal være henvist til en bestemt organisasjonsform. 

Spørsmålet om hvordan en virksomhet skal organiseres må ses i forhold til den aktuelle 

virksomhetens karakter, herunder det siktemål kommunen/kommunene har med å ta på seg 

oppgaven. 

Lovutvalget har tatt for seg spørsmålet om organisering av de deler av kommunenes 

virksomhet som har mer preg av forretningsmessige hensyn enn myndighetsutøvelse og 

forvaltningsvirksomhet vil ha. Det er det samme perspektivet som ligger til grunn for 

departementets lovforslag. Det er således ikke med denne proposisjonen tatt sikte på å tilby 

organisasjonsformer som er tilpasset offentlig myndighetsutøvelse og forvaltnings-

virksomhet i snever forstand. På denne bakgrunn mener departementet at det vil være 

naturlig å legge selskapslovgivningens prinsipper til grunn for de organisasjonsmodeller 

som foreslås. Dette gjelder særlig den rollefordeling mellom eier og ledelse som 

selskapslovgivningen legger opp til. 

(…) 

Selv om selskapslovgivningens prinsipper er lagt til grunn, er det som utvalget peker på, 

behov for modifikasjoner av hensyn til kommunalpolitisk styring og kontroll. Dette 

innebærer at lovforslagene er uttrykk for en balanse mellom hensynet til frihet for 

foretaksledelsen og hensynet til behovet for politisk kontroll. På en rekke punkter har det 

vært nødvendig å lage et kompromiss mellom kryssende hensyn. 

Departementet vurderte i Ot.prp. nr. 53 (1997-1998) om ein skulle gi føresegner i lov om 

når kommunane kan bruke andre former for organisering enn dei formane som er i 

kommuneloven. Departementet meinte det ikkje var naudsynt å lovregulere dette.  
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Det er ikke tatt sikte på å regulere spørsmålet om hvilke oppgaver som kan overlates til 

egne rettssubjekter. Vurderingen av hvilke deler av den kommunale virksomhet som kan 

overlates til andre rettssubjekter, vil i de tilfellene hvor oppgaven er lovpålagt, bero på en 

tolkning av den lov som legger oppgaven til kommunen. 

IKS driv i dag likevel i liten grad med forretningsmessig verksemd. Tal frå 

organisasjonsbasen til departementet frå 2021 viser at IKS er ei organisasjonsform som er 

i bruk i både kommunar og fylkeskommunar. Det er per 12. april 2022 registrert 226 IKS i 

Brønnøysundregisteret. For fylkeskommunane er interkommunalt selskap den forma for 

interkommunalt samarbeid som er mest brukt, dette gjeld spesielt for revisjon og 

rekneskap og drift av museum.1 For kommunane er interkommunalt selskap mest brukt for 

samarbeid innan revisjon, krisesenter, legevakt og brannvesen.2 IKS som 

organisasjonsform er dermed teken i bruk for ei rekkje av dei lovpålagde oppgåvene 

kommunen har, ikkje berre oppgåver med meir forretningsmessig preg. 

For eksempel viser tal frå organisasjonsbasen til departementet frå 20213 at 39,8 % av dei 

kommunale brannvesena er i eigen organisasjon, og 57,7 % i interkommunale samarbeid 

(45,7 % i IKS, 1,8 % i kommunalt oppgåvefellesskap og 20,7 % i interkommunalt 

samarbeid eller vertskommunesamarbeid). IT-oppgåver løyser om lag halvparten av 

kommunane i interkommunale samarbeid, derav 21,6 % i IKS, 6,5 % i kommunalt 

oppgåvefellesskap og 32,4 % i vertskommunesamarbeid. 

Departementet meiner det er nyttig å ha ei eiga selskapsform for kommunar og 

fylkeskommunar i tillegg til formene for samarbeid i kommuneloven, aksjeloven, 

samvirkeforetak mv. som kommunane også kan nytta seg av. Kommuneloven fekk i 2018 

to nye former for interkommunale samarbeid, men det er enno for tidleg å seie om desse 

har noko å seie for bruken av IKS. Samfunnsbedriftene har i brev til departementet 7. april 

2020 uttalt at dei har "generelt gode erfaringer med IKS-loven, og meiner den tilbyr en 

god organiseringsmodell for interkommunalt samarbeid om drift av tjenester og oppgaver 

med mer forretningsmessig preg".  

Departementet meiner det er behov for oppdateringar og endringar i IKS-loven. Sett i lys 

av at selskapa i stor grad løyser typiske kommunale oppgåver, irekna lovpålagde oppgåver 

til innbyggjarane, bør IKS-loven i noko større grad ta omsyn til kommuneloven og anna 

offentlegrettsleg regulering av interkommunalt samarbeid og offentleg verksemd. Som eit 

utgangspunkt bør det vere nokså lik juridisk innramming av kommunale aktivitetar og 

kommunal utføring av lovpålagde oppgåver, uavhengig av kva for ei organisasjonsform 

kommunane vel. IKS skal fortsatt vere ein organisasjonsform der prinsippa frå 

selskapsretten ligg til grunn, men som ein må sjå i samanheng med prinsippa frå offentleg 

rett.  

 

1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kmds-organisasjonsdatabase/id2887839/ – side 72 

2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kmds-organisasjonsdatabase/id2887839/ – side 111 

3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kmds-organisasjonsdatabase/id2887839/   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kmds-organisasjonsdatabase/id2887839/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kmds-organisasjonsdatabase/id2887839/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kmds-organisasjonsdatabase/id2887839/
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IKS-loven blei endra i 2021 for å gje høve til at representantskap og styre i IKS kunne 

halde møta sine som fjernmøte, og gje høve til å bruke elektronisk signatur, sjå 

Prop. 143 L (2020–2021). I høyringa av desse lovendringane fekk departementet fleire 

innspel til endringar frå høyringsinstansane utover forslaga som var på høyring. 

Departementet har også fått innspel frå Samfunnsbedriftene som peiker på at det er behov 

for å oppdatere lova på fleire punkt.  

 

3 Høyringa om endringar i IKS-loven frå 2014  

3.1 Oppsummering av høyringa om endringar i ansvaret mv. 

deltakarane har 

I november 2014 sende departementet eit høyringsnotat med forslag til endringar i 

IKS-loven. Forslaget handla mellom anna om å endre lova slik at deltakarane har avgrensa 

deltakaransvar, og å oppheve konkursforbodet. Som følgje av desse endringsforslaga var 

det også foreslege å ta inn nokre føresegner om eigenkapital, utbytte og endringar i 

innskottskapitalen. Bakgrunnen for alle desse endringsforslaga var nye vurderingar av 

reglane i EØS-avtalen om offentleg støtte og eit ønske om å sikre betre samsvar mellom 

lova og EØS-avtalen. Selskapa kan ikkje gå konkurs, og deltakarane har eit uavgrensa 

ansvar for forpliktingane til selskapa, og dette kunne vere ein fordel for selskapa når dei 

dreiv med økonomisk aktivitet i EØS-rettsleg forstand i konkurranse med private aktørar. 

I høyringsnotatet beskreiv departementet også ei anna alternativ løysing, og det var at 

selskapa ikkje kan drive på med økonomisk aktivitet i selskapa. På den måten ville 

aktiviteten som blir omfatta av støttereglane, ikkje lenger ha den moglege fordelen som 

ligg i å bli drive av eit IKS.   

Høyringsforslaga møtte betydeleg motstand, og av om lag 120 høyringssvar var 

cirka 80 av høyringsinstansane negative til løysingsforslaget frå departementet. Ein del av 

høyringssvara handla om at det er få selskap som driv med økonomisk aktivitet i 

EØS-rettsleg forstand, og at det derfor ikkje var nødvendig å innføre slike generelle og 

omfattande endringar. I avsnittet nedanfor gjer vi greie for "ESA-saken om like vilkår" og 

kva denne har hatt å seie for korleis departementet vurderte forslaga i og høyringsinnspela 

til høyringa i 2014. 

3.2 Tilhøvet til ESA-saka om like vilkår og vidare oppfølging av 

høyringa  

I 2013 opna EFTAs overvakingsorgan (ESA) ei sak mot Noreg som først handla om det 

generelle skattefritaket for mellom anna staten, fylkeskommunane og kommunane. Dette 

kunne vere i strid med reglane om offentleg støtte sidan desse organa hadde ein fordel når 

dei dreiv med økonomisk aktivitet i konkurranse med private aktørar. Problemstillinga 

likna det som var bakgrunnen for at departementet sende forslaget om endringar i 

IKS-loven på høyring i 2014. Sommaren 2015 blei ESA-saka utvida til også å gjelde 
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konkursimmuniteten for dei same offentlege verksemdene, ettersom også dette kunne vere 

ein fordel for verksemdene som ikkje private aktørar fekk, i strid med reglane om 

offentleg støtte.  

Departementet vurderte at oppfølginga av høyringa frå 2014 om endringar i IKS-loven 

hadde nær samanheng med det vidare arbeidet i ESA-saka, sjå Prop. 121 S (2014–2015) 

punkt 5.5.1 og Prop. 123 S (2015–2016) punkt 6.5.1 og 6.5.2.  

ESA foreslo i desember 2015 som formålstenleg tiltak at det mellom anna skulle innførast 

krav om at dei økonomiske aktivitetane til verksemdene måtte skiljast ut til eigne 

rettssubjekt som betaler skatt og kan gå konkurs. Departementet vurderte at dersom det 

skulle bli eit slikt krav for kommunar og fylkeskommunar som følgje av denne saka, så 

kunne dette også vere ei aktuell løysing for problemstillinga som blei reist i 

høyringsnotatet frå 2014. Denne løysinga var også omtalt i høyringsnotatet om endringane 

i IKS-loven. Det var også nokre høyringsinstansar som hadde foreslege ei liknande 

løysing, på bakgrunn av at det berre var eit fåtal IKS som dreiv med økonomisk aktivitet i 

EØS-rettsleg forstand. Høyringsinstansane meinte derfor at det ville vere unødvendig 

inngripande og omfattande å endre ansvarsforma og fjerne konkursforbodet, når det berre 

var nokre selskap som ev. fekk ein fordel i strid med EØS-avtalen og dreiv i konkurranse.  

Som det står i Kommuneproposisjonen 2022, meinte regjeringa at "en bedre løsning på 

saken er å gjøre sektorgjennomgang og vurdere tiltak som for eksempel endret regulering 

av de aktivitetene og sektorene der problemene er størst", sjå Prop. 192 S (2020–2021) 

punkt 7.6.5. I brev 3. mai 2021 til ESA skreiv Nærings- og fiskeridepartementet at 

kartleggingar viste at omfanget av EØS-rettsleg økonomisk aktivitet i staten, kommunar 

og fylkeskommunar ikkje er så utbreidd. Sidan problemet ikkje er så stort, er ei betre og 

meir treffsikker løysing å gjere ein sektorgjennomgang framfor generelle tiltak. Sjølv om 

det offentlege driv med fleire typar økonomisk aktivitetar, er det meste av lite omfang. 

Dei aktivitetane som er av eit visst omfang, er i stor grad allereie i selskap som kan gå 

konkurs og betaler skatt eller er regulerte på andre måtar som skal sikre etterleving av 

statsstøttereglane. Det er lagt opp til at den vidare oppfølginga av saka skal skje i dialog 

med ESA. ESA har i brev 9. juni 2021 gjeve uttrykk for at dei er reie til å finne løysingar i 

saka, basert på den varsla sektorgjennomgangen, sjå Meld. St. 1 (2021–2022), side 137. 

Som følgje av utviklinga i ESA-saka, og innspela frå høyringsinstansane frå høyringa i 

2014, meiner departementet det ikkje er aktuelt å foreslå dei endringane i IKS-loven som 

var i høyringsnotatet frå 2014. Problemstillingane som blei reiste og var bakgrunnen for 

høyringa i 2014, må framleis sjåast i samanheng med ESA-saka og vil bli handterte i 

samband med ein kommande sektorgjennomgang. 

Departementet vil derfor ikkje gå vidare med forslaga om mellom anna å endre 

ansvarsforma og fjerne konkursforbodet i IKS-loven.  

Ettersom det ikkje blir foreslege generelle endringar om ansvaret og konkursforbodet, 

meiner departementet det heller ikkje er behov for eller ønskjeleg å gå vidare med dei 

foreslegne endringane som skulle bidra til betre vern av kreditorane. Desse endringane 
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blir ikkje lenger rekna som formålstenlege sidan det framleis vil vere slik at deltakarane 

har uavgrensa ansvar og selskapet ikkje kan gå konkurs.  

Samfunnsbedriftene har i brev 7. april 2020 mellom anna vist til føresegnene i aksjeloven 

om forsvarleg eigenkapital og bede departementet foreslå ei slik føresegn i IKS-loven, 

også dersom det ikkje blir foreslege endringar i ansvaret til deltakarane eller 

konkursimmuniteten til selskapet.  

Departementet kan ikkje sjå tilstrekkeleg tungtvegande grunnar til å innføre eit slikt 

konkret krav om forsvarleg eigenkapital når ansvarsforma eller konkursføresegnene ikkje 

blir endra på. Selskapet skal uansett driftast økonomisk forsvarleg, og det skal vere 

likviditet til å betale rekningar ved forfall, sjå omtalen i punkt 9.2. Dei omsyna som ligg 

attom for eksempel aksjeloven § 3-4 om krav til forsvarleg eigenkapital og likviditet, vil 

ikkje gjere seg like gjeldande i eit IKS sidan ansvarsforma og konkursimmuniteten ikkje 

blir endra.  

 

4 Innsyn i saksbehandlinga i selskapsorgana  

4.1 Innleiing 

Openheit og innsyn i offentleg forvaltning er viktige i det norske demokratiet. Retten til 

innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og 

folkevalde organ er forankra i Grunnlova § 100 femte ledd. Openheit og innsyn i offentleg 

verksemd skal bidra til å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske 

deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå 

allmenta. Reglar som skal sikre openheit og innsyn, finst mellom anna i offentleglova, 

som seier at alle dokument i utgangspunktet er offentlege. Vidare har kommuneloven 

reglar om at møte i folkevalde organ i utgangspunktet skal gå for opne dører, og at 

saksdokumenta til desse møta skal vere tilgjengelege for allmenta.  

Deltakarane i IKS er anten kommunar, fylkeskommunar eller andre IKS. Alle IKS er 

dermed fullt ut eigde og styrte av det offentlege. Verksemda som desse selskapa driv, er i 

stor grad offentleg tenesteproduksjon som blir utført på vegner av kommunar og 

fylkeskommunar. Dei styrande organa for IKS er likevel ikkje folkevalde organ i same 

forstand som i kommuneloven. 

Offentleglova gjeld for dei fleste IKS, jf. § 2 første ledd første punktum bokstav c, og 

etter offentleglova § 3 har dermed allmenta rett til innsyn i dokumenta til selskapet så 

lenge det ikkje er unntak i lov. Det er ikkje reglar som gjev innsyn i saksdokument for 

IKS, slik det er for kommunale føretak og andre interkommunale samarbeid som er 

regulerte i kommuneloven. Det inneber at kva organisasjonsform ulike kommunar vel for 

å organisere same typen verksemd, kan ha noko å seie for den generelle innsynsretten 

allmenta har i drifta av offentlege tenester.  
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4.2 Gjeldande rett 

4.2.1 Tilhøvet dei interkommunale selskapa har til kommuneloven 

Kommuneloven gjev saksbehandlingsreglar for kommunale folkevalde organ. Sentralt står 

møteoffentlegheitsprinsippet som seier at møte skal vere opne, og at saksdokumenta skal 

vere offentlege. Etter kommuneloven § 11-5 første ledd har alle rett til å vere til stades i 

møte i folkevalde organ, men møta kan eller skal i enkelte tilfelle lukkast. Folkevalde 

organ pliktar å lukke møtet dersom det behandlar ei sak om det tenestlege tilhøvet til ein 

arbeidstakar eller ei sak som inneheld opplysningar som er omfatta av lovbestemt 

teieplikt. I tillegg kan det folkevalde organet vedta å lukke møtet når det behandlar ei sak, 

dersom omsynet til personvernet krev dette eller omsynet til tungtvegande offentlege 

interesser tilseier at møtet blir lukka og det kan komme fram opplysningar som kunne 

vore unnatekne frå innsyn etter offentleglova dersom dei hadde stått i eit dokument. Det 

folkevalde organet sjølv må vedta å lukke møtet, og heimelen for å lukke møtet skal førast 

i møteboka. Desse reglane er omtalte mellom anna i Prop. 46 L (2017–2018) punkt 17.1.4.  

I nær samanheng med krava om opne møte er kravet om at møta skal kunngjerast, sjå 

kommuneloven § 11-3 andre ledd. Etter § 11-3 tredje ledd skal saklista og andre 

møtedokument som ikkje er unnatekne offentlegheit, vere tilgjengelege for allmenta. Det 

er eit tilsvarande krav i § 11-4 første ledd at møteboka, med unntak av dei delane som er 

unnatekne frå offentlegheit, også skal vere tilgjengeleg for allmenta. 

IKS er ikkje folkevalde organ, og saksbehandlingsreglane i kommuneloven gjeld ikkje for 

dei. IKS-loven har eigne saksbehandlingsreglar for representantskapet og styret i selskapa, 

for eksempel inneheld § 8 reglar om saklista for representantskapet, § 9 tredje ledd 

føresegner om møteleiing og § 12 har føresegner om saksbehandlinga i styret.  

Det er ikkje eigne reglar om møteoffentlegheit i IKS-loven. Det betyr at 

møteoffentlegheitsprinsippet som følgjer av kommuneloven § 11-5, som gjeld for organ i 

kommunar, kommunale føretak etter kommuneloven kapittel 9 og representantskap og 

styringsorgan i interkommunale samarbeid etter kommuneloven kapittel 18 og 19, ikkje 

gjeld for IKS. Det er opp til eit IKS og organa til dette sjølv å bestemme om dei skal ha 

opne møte og tillate at andre enn medlemmene til organet er til stades på møta.  

Det er heller ikkje eit krav i IKS-loven om at møta i representantskapet eller i styret til 

selskapet blir kunngjorde, eller at innkallinga til møta og saksdokumenta skal vere 

tilgjengelege for allmenta slik det er for kommunale folkevalde organ og organ i 

interkommunale samarbeid etter kommuneloven, sjå kommuneloven § 11-3, jf. § 11-1. 

Det skal førast protokollar frå møta i representantskapet og styret, sjå IKS-loven § 9 

åttande ledd og § 12 femte ledd, men det er ikkje krav om protokollane skal vere 

tilgjengelege for allmenta.  

4.2.2 Tilhøvet mellom dei interkommunale selskapa og offentleglova 

Offentleglova gjeld for staten, fylkeskommunane og kommunane, og vidare for andre 

rettssubjekt som gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift, jf § 2 første ledd første punktum 
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bokstav a og b. Etter offentleglova § 2 første ledd første punktum bokstav c og d gjeld 

offentleglova også for sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune 

anten direkte eller indirekte har ein eigardel som gjev meir enn halvparten av røystene 

(eller har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett) i det øvste 

organet til rettssubjektet. Vilkåret i bokstav c vil alltid vere oppfylt for IKS, da det berre 

er kommunar, fylkeskommunar og andre interkommunale selskap som kan vere deltakarar 

i eit IKS.  

Offentleglova gjeld ikkje for verksemder som elles fell inn under § 2 første ledd første 

punktum bokstav c og d dersom verksemda samla sett hovudsakleg må seiast å drive med 

næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private, jf. unntaket i § 2 

første ledd andre punktum.  

I vurderinga av om eit selskap er omfatta av unntaket for rettsubjekt som driv 

næringsverksemd eller ikkje, er det sagt følgjande i Ot.prp. nr. 102 (2004–2005) på side 

102: 

Etter departementet sitt forslag skal det ikkje skje noka slik vurdering av dei 

enkelte delane av verksemda, men det avgjerande er om verksemda sedd under eitt 

hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse med private. Dersom 

dette er tilfellet og verksemda også driv på same vilkår som private, vil heile 

verksemda falle utanom lova sjølv om mindre delar av verksemda ikkje er utsette 

for konkurranse. På den andre sida vil lova gjelde for heile verksemda sjølv om 

nokre delar av verksemda er konkurranseutsette så lenge verksemda ikkje 

hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse med private.     

IKS som er omfatta av offentleglova, vil ha plikt til å gje innsyn i saksdokumenta til 

selskapet. Hovudregelen er at det skal gjevast innsyn i saksdokument (som møtedokument 

og protokollar), journalar og liknande register, dersom ikkje anna følgjer av lov eller 

forskrift. IKS som er omfatta av offentleglova, har også plikt til å føre journal. Det er i 

offentleglova gjeve nokre unntak frå innsyn. Det skal etter § 13 første ledd ikkje gjevast 

innsyn i opplysningar som er underlagde lovpålagd teieplikt, og selskapet kan for 

eksempel gjere unntak frå innsyn for organinterne dokument etter § 14 første ledd og for 

opplysningar av omsyn til "ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller 

personalforvaltninga til organet" etter § 23 første ledd.   

4.2.3 Tilhøvet mellom dei interkommunale selskapa og forvaltningsloven 

Forvaltningsloven gjeld for verksemd som blir driven av forvaltningsorgan, og med 

forvaltningsorgan er det meint alle slag organ for stat eller kommune. Eit IKS er eit organ 

for kommunane, men sidan dei er sjølvstendige rettssubjekt, vil det krevje ei konkret 

vurdering av verksemda til det enkelte selskapet, jf. Ot.prp. nr. 53 (1997–1998) side 78. I 

vurderinga av om selskapet må reknast som eit forvaltningsorgan, skal det særleg leggjast 

vekt på den organisatoriske og økonomiske tilknytinga til det offentlege, arten til 

verksemda, om verksemda har eit faktisk eller rettsleg monopol, og graden av politisk 

styring. Dersom selskapet gjer enkeltvedtak eller gjev forskrift, vil selskapet uansett vere 



Høyringsnotat om endringar i IKS-loven 25. mai 2022  

 

Side 12 av 51 

omfatta av forvaltningsloven i dei aktuelle sakene, sjå forvaltningsloven § 1 tredje 

punktum.  

Ein av konsekvensane av at forvaltningsloven gjeld for selskapet, er at alle som utfører 

teneste eller arbeid for selskapet, har teieplikt etter forvaltningsloven. Dette omfattar både 

tilsette, medlemmer av representantskapet og styret, tenesteytarar som opptrer på vegner 

av selskapet, og personar som utfører reingjeringstenester, handverkartenester osv. hos 

selskapet. 

Dersom eit selskap er omfatta av både offentleglova og forvaltningsloven, skal det gjerast 

unntak frå innsyn etter offentleglova § 13 første ledd for opplysningar som er omfatta av 

teieplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 eller 2. Forvaltningsloven §§ 13 flg. 

gjeld ikkje for personar som utfører teneste eller arbeid for selskap som ikkje er omfatta 

av forvaltningsloven, men offentleglova § 13 andre ledd gjev ein rett til å nekte innsyn i 

teiepliktige opplysningar for selskap som "er nemnde i § 2 første ledd bokstav c eller d i 

lova her". Dette inneber at dei personane som utfører teneste eller arbeid for selskap som 

er omfatta av offentleglova, men ikkje av forvaltningsloven, har ein rett, men inga plikt, 

til å gjere unntak frå innsyn for opplysningar som er omfatta av teieplikt etter 

forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 eller 2, i same omfang som personar som utfører 

teneste eller arbeid for organ som er omfatta av forvaltningsloven. 

Habilitetsføresegnene i forvaltningsloven gjeld for alle IKS. Dette følgjer av IKS-loven § 

15, som slår fast at dei tilsette i selskapet og medlemmer av dei styrande organa i 

selskapet er omfatta av inhabilitetsreglane i forvaltningsloven kapittel II. Lovteknisk er 

dette gjort slik at IKS-loven viser til kommuneloven § 13-3 og § 11-10, som igjen viser til 

forvaltningsloven kapittel II.  

4.3 Forslag og vurderingar frå departementet 

4.3.1 Forslag om å regulere møteoffentlegheit i IKS-loven 

IKS som selskapsform var meint for interkommunalt samarbeid av meir forretningsmessig 

drift og karakter, slik det er gjort greie for i innleiinga i dette høyringsnotatet. Ulike 

kartleggingar viser likevel at IKS i stor grad driv med typiske kommunale oppgåver, for 

eksempel brann og redning, hamner og tekniske tenester som vatn, avløp og renovasjon. 

Det at kommunane vel å løyse oppgåvene sine i IKS, bør, slik departementet ser det, ikkje 

ha avgjerande betydning for tilgangen allmenta har til informasjon om ei kommunal 

teneste. Å ha openheit om og gjennomsikt i kommunale tenester er også viktig når 

kommunar går saman i interkommunale selskap for å løyse felles oppgåver, framfor å 

løyse oppgåvene sjølv eller i andre former for interkommunale samarbeid.  

Det at selskapa er organ med offentlege eigarar som i stor grad varetek offentlege 

interesser og løyser lovpålagde oppgåver, taler for at det bør vere noko meir innsyn i 

selskapsdrifta enn i dag. Departementet vurderer derfor at det er behov for endring av 

reglane om innsyn i saksbehandlinga i selskapsorgana i eit IKS.  
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Departementet foreslår at møte i representantskapet og styret for interkommunale selskap 

skal vere opne, og at saksdokument og møteprotokollane frå møta i hovudsak skal vere 

allment tilgjengelege. Departementet foreslår at IKS-loven §§ 9 og 12 om 

saksbehandlinga i høvesvis representantskapet og styret får føresegner som viser til 

kommuneloven § 11-5. Det vil innebere at representantskapet og styret må følgje same 

reglar om opne og lukka møte som kommunale organ, styret i kommunale føretak og 

andre interkommunale samarbeid, for eksempel kommunale oppgåvefellesskap.  

Det at allmenta får informasjon om eit møte og kva som skal diskuterast, er ein viktig 

premiss for at det blir reell møteoffentlegheit, slik at allmenta har rett til å vere til stades 

på møta. Det bør også vere mogleg for innbyggjarane å få vite kva som blei vedteke, sjølv 

om ein ikkje er til stades på det aktuelle møtet. Departementet foreslår derfor at 

føresegnene i kommuneloven om innkalling og sakliste til organ i kommunen, 

kunngjering av møte, krav til føring og offentleggjering av møtebok, møteoffentlegheit og 

lyd- og biletopptak bør innførast for representantskapet og styret i eit IKS. Departementet 

foreslår at IKS-loven §§ 8, 9, 11 og 12 får tilsvarande reglar som følgjer av 

kommuneloven § 11-3 andre og tredje ledd og § 11-4 første ledd. Det vil innebere at 

tilsvarande reglar som gjeld for styret i kommunale føretak og andre interkommunale 

samarbeid, også gjeld for IKS.  

At IKS får dei same reglane om møteoffentlegheit og tilgjengeleggjering av 

møtedokument, betyr mellom anna at møta i representantskapet og styret skal kunngjerast, 

og at saksdokumenta til møta skal vere tilgjengelege for allmenta. Til liks med 

møteoffentlegheitsreglane i kommuneloven vil det gjelde viktige unntak. Saksdokument 

som er unnatekne offentlegheit etter offentleglova, skal ikkje gjerast tilgjengelege saman 

med sakliste og møtebok. Dette kan for eksempel vere at saklista eller møteboka inneheld 

opplysningar som er omfatta av teieplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd, eller at 

det er grunnlag for å gjere unntak frå innsyn for opplysningar av omsyn til 

forhandlingsposisjonen til det offentlege etter offentleglova § 23. Departementet meiner 

desse unntaksreglane vil vareta behovet selskapa har for å skjerme saker og opplysningar 

som ikkje skal gjerast offentlege.  

4.3.2 Kva for selskap skal reglar om møteoffentlegheit gjelde for?  

Offentleglova gjeld ikkje for alle interkommunale selskap, og det er derfor i dag ulik 

regulering av innsyn i selskapa. Departementet ser at dette får noko å seie for innføring av 

dei foreslegne endringane om openheit i saksbehandlinga i representantskapet og styret. 

Departementet foreslår at dei nye føresegnene i IKS-loven skal gjelde for selskap som er 

omfatta av offentleglova. 

Kartlegginga frå Organisasjonsdatabasen 2021 viser at IKS i hovudsak blir nytta til å 

utføre lovpålagde oppgåver, og få IKS driv hovudsakleg næringsverksemd. Departementet 

går med dette som bakgrunn ut frå at offentleglova vil gjelde for dei fleste IKS.  

For IKS som er omfatta av offentleglova, betyr forslaget at representantskaps- og 

styremøte må følgje same reglar om opne og lukka møte som kommunale folkevalde 
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organ, styret i kommunale føretak og andre interkommunale samarbeid, for eksempel 

kommunale oppgåvefellesskap. 

Departementet viser til at lovgjevar gjennom verkeområdeføresegna i offentleglova § 2 

har teke stilling til kva for typar selskap offentlegheita skal gjevast innsyn i, og 

departementet meiner det taler for at reglane om møteoffentlegheit for IKS bør få same 

verkeområde som offentleglova. For desse selskapa vil allereie innsynsretten i 

saksdokument til møte vere omfatta av offentleglova. Realiteten i den nye føresegna vil 

derfor vere å påleggje at dokumenta, med unntak av dei delane som det skal eller kan 

gjerast unntak frå innsyn for, må gjerast tilgjengelege for allmenta.  

Sjølv om hovudregelen vil vere opne møte i representantskapet og styret, vil det vere same 

heimelsgrunnlag for å lukke møta som for kommunale folkevalde organ, sjå 

kommuneloven § 11-5 andre og tredje ledd. Eit IKS vil da ha plikt til å lukke dørene i 

saker der det ligg føre lovbestemt teieplikt, eller saka gjeld det tenestlege tilhøvet til ein 

arbeidstakar, og kunne lukke dørene av omsyn til for eksempel forretningsrelaterte omsyn 

eller av omsyn til personalrelaterte tilhøve, sjå § 11-5 tredje ledd bokstav b. 

Departementet har også vurdert om endringane av reglane om innsyn i saksbehandlinga i 

selskapsorgana bør gjelde for alle IKS, uavhengig av om dei er omfatta av offentleglova 

eller ikkje. Unntaka frå hovudregelen om opne møte i møteoffentlegheitsreglane i 

kommuneloven knyter seg mellom anna til lovbestemt teieplikt eller unntak med heimel i 

offentleglova. Det inneber at dei same reglane om lukking av møte etter IKS-loven vil 

gjelde for alle selskap uavhengig av om forvaltningsloven eller offentleglova gjeld for dei 

eller ikkje. Departementet går elles ut frå at når det gjeld selskap som fell utanfor 

verkeområdet til offentleglova fordi dei i hovudsak driv næringsverksemd i direkte 

konkurranse med og på same vilkår som private, ville mange av dokumenta og 

opplysningane til selskapet i alle tilfelle ha vore omfatta av forvaltningslova § 13 første 

ledd nr. 2 om teieplikt for forretningsrelaterte opplysningar. Det ville då kunne gjerast 

unntak frå innsyn for desse opplysningane og dokumenta.  

Det vil dermed reelt sett truleg ikkje føre til meir innsyn å la reglane om innsyn i 

saksbehandlinga i selskapsorgana gjelde for alle IKS. Det vil derimot føre til meirarbeid 

for selskap som fell utanfor offentleglova. Det er også eit argument at dette blir pålagt 

selskap som reglane i offentleglova om innsyn ikkje gjeld for, og som lovgjevar meiner 

ikkje skal vere omfatta av innsynsretten allmenta har, på grunn av arten av verksemda si. 

Dette taler mot at forslag om auka innsyn og møteoffentlegheit bør innførast for denne 

gruppa IKS.   

Ei avgjerd av om offentleglova gjeld for eit selskap eller ikkje, kan påklagast etter 

offentleglova § 32 første ledd. Dette gjev allmenta ei moglegheit til å overprøve 

vurderinga som selskapet har gjort av dette spørsmålet. I tillegg har styret og dagleg leiar 

eit sjølvstendig ansvar for å sikre at verksemda til selskapet blir driven i samsvar med 

gjeldande rett. Dei ulike deltakarane i selskapet vil også gjennom eigarstyringa si og 

eventuelle forvaltningsrevisjonar kunne undersøkje spørsmålet om offentleglova gjeld for 

selskapet, og om dei dermed må følgje dei aktuelle føresegnene i IKS-loven. 

Departementet foreslår ikkje å innføre et generelt høve til å klage på avgjerder om å lukke 
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møte eller på manglande kunngjering eller publisering av saksdokument. Dette ligg heller 

ikkje føre etter føresegnene i kommuneloven, og departementet meiner det ikkje er 

grunnlag for å innføre det særskilt for IKS.  

Departementet foreslår at endringane av reglane om innsyn i saksbehandlinga i 

selskapsorgana berre skal gjelde for IKS som er omfatta av offentleglova.  

4.3.3 Tilhøvet til forvaltningsloven 

Det er ikkje sikkert at alle selskap som vil bli omfatta av forslaga om møteoffentlegheit, 

vil vere omfatta av forvaltningsloven og teiepliktsreglane der. Dersom eit selskap er 

omfatta av offentleglova, men ikkje av forvaltningsloven, vil offentleglova § 13 andre 

ledd likevel gje ein rett til å gjere unntak frå innsyn for opplysningar som elles er omfatta 

av teieplik etter forvaltningsloven. Det gjeld inga plikt til å gjere unntak, men det bør 

gjennomgåande ikkje gjevast meirinnsyn i slike opplysningar.  

Departementet meiner at selskapa som dei nye reglane i IKS-loven om møteoffentlegheit 

og tilgjengeleggjering av saksdokument vil gjelde for, bør ha ei plikt til å følgje 

teiepliktreglane i forvaltningsloven, ikkje berre ein rett. Dette vil vere i samsvar med 

føresegnene i kommuneloven.   

Både forslaget om å innføre reglar om opne og lukka møte og forslaget om ei plikt til å 

gjere dokumenta aktivt tilgjengelege for allmenta, har ei side til teieplikta. Organa i 

selskapet bør da få plikt til å lukke møta når det skal diskuterast saker som inneheld 

opplysningar omfatta av lovbestemt teieplikt, og ei plikt til å gjere unntak frå innsyn for 

opplysningar som er omfatta av teieplikt når slike opplysningar går fram av saklista, 

møteprotokollen eller relevante saksdokument.  

Departementet meiner ei løysing der det berre ligg føre ein rett til å gjere unntak frå 

innsyn for opplysningar, vil vere uheldig og kunne skape ein usikker situasjon. Forslaget 

er derfor å lovfeste at teiepliktreglane i forvaltningsloven gjeld for dei som utfører teneste 

eller arbeid for eit interkommunalt selskap som er omfatta av offentleglova. Dette vil da 

gjelde uavhengig av om selskapet elles er omfatta av forvaltningsloven.  

Den ulike reguleringa av interkommunale selskap på dette området vil derfor i hovudsak 

vere om selskapa har ei plikt eller ein rett til å gjera unntak frå innsyn for opplysningar 

som er omfatta av teieplikt etter forvaltningsloven, avhengig av om forvaltningsloven 

gjeld for dei eller ikkje.       

 

5 Forslag om å redusere rolla staten har i organiseringa 

av selskapa 

5.1 Gjeldande rett – utgang, utelukking og oppløysing 

Det er frivillig om ein kommune, ein fylkeskommune eller eit interkommunalt selskap 

ønskjer å bli deltakar i eit IKS. I utgangspunktet står også ein deltakar fritt til å seie opp 
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deltakartilhøvet sitt i selskapet, jf. § 30 første ledd. Det følgjer likevel av § 30 

sjuande ledd at representantskapet kan bringe spørsmål om utgang inn for departementet, 

og departementet kan "gi pålegg om at deltakerforholdet skal fortsette i et nærmere 

bestemt tidsrom, eller inntil videre".  

Dei andre deltakarane i eit selskap kan etter § 31 første ledd einrøystes vedta å lukke ute 

ein deltakar frå selskapet. Den deltakaren som blir utelukka, kan bringe spørsmålet om 

utelukking inn for departementet.  

Dersom deltakarane er einige om det, skal selskapet oppløysast. Eit selskap skal også 

oppløysast dersom det berre er éin deltakar att. Det følgjer av IKS-loven § 32 fjerde ledd 

at departementet skal godkjenne oppløysinga av eit IKS, og departementet kan gje 

nærmare føresegner om gjennomføringa av avviklinga. Godkjenning om oppløysing 

føreset at kommunestyra i deltakarkommunane har gjort vedtak som viser at dei er einige 

om oppløysinga av selskapet. Etter forarbeida står departementet "fritt i sin vurdering av 

om godkjenning skal gis", og det kan vere sterke samfunnsmessige omsyn som tilseier at 

oppløysinga må gjennomførast på ein bestemt måte. 

5.2 Vurderingar og forslag frå departementet  

Departementet har dei siste åra, og særleg før kommunesamanslåingane, behandla om lag 

fem oppløysingar i året. Som følgje av kommunesamanslåingane i 2020 steig talet på 

avviklingar av IKS markant i forkant av samanslåingane. Årsakene til auken i talet på 

avviklingar synest å vere at nye, samanslegne kommunar ønskte andre 

samarbeidskonstellasjonar eller å løyse oppgåva sjølv i eigen regi. I desse sakene var 

deltakarane einige om avviklinga av eit IKS.  

Med nokre få unntak er alle søknadene om oppløysing blitt godkjende. Departementet gjer 

alltid ei vurdering av om vilkåra er til stades. I enkelte tilfelle har departementet hatt 

behov for fleire opplysningar for å kunne godkjenne oppløysinga, men så lenge alle 

kommunestyra har vedteke at det aktuelle selskapet skal oppløysast, har departementet 

godkjent oppløysinga.  

Når det gjeld spørsmål knytte til utgang, er det svært få gonger at slike spørsmål kjem 

opp. Departementet er ikkje kjent med at utelukkingar er bringa inn til departementet. 

Dette indikerer at deltakarane i selskapet sjølve finn gode løysingar og avtalar seg 

imellom, utan at det er nødvendig at departementet pålegg vidare samarbeid. Dei 

deltakarane som melder seg ut av eksisterande samarbeid, vil ofte ha funne alternative 

løysingar, slik at det ikkje vil gå ut over tenestetilbodet og innbyggjarane i kommunen.  

Departementet meiner det ikkje er behov for at departementet skal ha høve til å gje 

nærmare føresegner om gjennomføringa av avviklinga eller skal kunne påleggje vidare 

samarbeid. Forslaget er derfor at kravet om statleg godkjenning av oppløysinga blir 

oppheva. Praksis viser at kommunane sjølve finn nye løysingar for oppgåveløysing utan at 

det er behov for ei statleg vurdering av om oppløysinga er tenleg eller ikkje. Det har ikkje 

vore sterke samfunnsmessige omsyn som har talt for å nekte godkjenning.  
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Ei oppheving av desse føresegnene bidreg til å redusere statleg styring av kommunane og 

til å styrkje den kommunale organisasjonsfridommen. Endringane er derfor i tråd med 

prinsippa i kommuneloven kapittel 2. Endringane vil også bidra til å sikre meir likskap 

mellom reglane for interkommunale selskap etter IKS-loven og dei andre interkommunale 

samarbeidsformene som er regulerte i kommuneloven. I andre former for interkommunalt 

samarbeid, som også kan vere sjølvstendige rettssubjekt, har ikkje staten tilsvarande 

mynde til å gripe inn i den kommunale avtalefridommen og påleggje vidare deltaking eller 

nekte oppløysing.  

Departementet foreslår derfor å oppheve IKS-loven § 32 fjerde ledd, som inneheld kravet 

om at departementet må godkjenne oppløysingar av IKS, og føresegna som seier at 

departementet kan gje nærmare føresegner om gjennomføringa av avviklinga. Tilsvarande 

foreslår departementet å oppheve føresegnene i § 31 femte ledd om at tilhøve rundt utgang 

eller utelukking kan bringast inn for departementet.  

  

6 Auka moglegheit til å delegere mynde til kommunerådet  

6.1 Gjeldande rett 

IKS-loven legg utøvinga av eigarrettane til "kommunestyret sjølv". Myndet kan ikkje 

delegerast. Det er derfor kommunestyret som vedtek selskapsavtalen, vel representantar 

frå kommunen til representantskapet og sluttar seg til oppløysing av selskapet.  

Parlamentarisk styrte kommunar kan delegere kompetansen som ligg hos kommunestyret, 

til kommunerådet eller eit enkelt kommuneråd når det gjeld vedtak om kommunale føretak 

og interkommunale samarbeid etter kommuneloven, for eksempel å velje medlemmer til 

høvesvis styret og representantskapet. Dette følgjer av kommuneloven § 10-2 jf. §§ 5-3 og 

5-4. I tillegg kan kommunerådet få delegert fullmakt til å utøve mykje av styringa av eit 

føretak etter kommuneloven § 9-2. Sjølve myndet til å opprette eller leggje ned føretaket 

må behaldast i kommunestyret og kan ikkje delegerast.  

6.2 Vurderingar og forslag frå departementet 

Departementet ser at reglane i IKS-loven om eigarstyring kan vere lite tenlege for 

parlamentarisk styrte kommunar, sidan myndet til å utøve eigarrettane ikkje kan 

delegerast til kommunerådet.  

Da forslag til endringar i IKS-loven var på høyring i 2014, tok Oslo kommune opp at 

IKS-loven ikkje er tilpassa parlamentarisk styrte kommunar, sidan eigarstyringa til 

kommunen vanlegvis blir gjord av byrådet. Kommunen meinte mellom anna at byrådet 

(kommunerådet) bør kunne gjevast mynde til å utføre dei funksjonane som IKS-loven legg 

til kommunestyret. Lova i dag fører til at IKS blir ei organisasjonsform der dei sentrale 

funksjonane for eigarstyring ligg utanfor det parlamentariske ansvaret byrådet har, og at 

det ikkje ligg føre noka moglegheit for styring utan å måtte gå via bystyret.  
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Departementet er einig i at høvet til å delegere eigarstyringa til kommunen til 

kommunerådet bør vere større. Fleire av avgjerdene i samband med deltakinga i eit IKS 

bør likevel framleis liggje til kommunestyret som det øvste organet i kommunen.  

Regelverket vi har i dag, inneber ulik styring av IKS, aksjeselskap og kommunale føretak. 

Departementet meiner reglane bør harmoniserast slik at dei legg til rette for ei heilskapleg 

styring av eigarinteressene kommunen har. Reglane for IKS bør ikkje vere strengare enn 

for andre interkommunale samarbeid, for eksempel når det gjeld oppnemning av 

medlemmer til representantskapet.  

Departementet foreslår derfor ei endring i IKS-loven som opnar for at kommunestyret kan 

delegere mynde til kommunerådet slik at det kan velje medlemmer til representantskapet. 

Rådet skal også kunne også delegere dette myndet vidare til enkeltmedlemmer av 

kommunerådet, dersom ikkje kommunestyret har bestemt noko anna. Dette vil innebere at 

reglane vil svare til det same som gjeld for andre interkommunale samarbeidsformer etter 

kommuneloven, og det vil bli opp til kommunestyret om dei ønskjer å behalde myndet 

sjølv eller delegere til kommunerådet. Sidan myndet berre kan delegerast, så kan 

kommunestyret også trekkje myndet tilbake dersom det ønskjer det.  

Departementet har vurdert om også anna mynde skal kunne delegerast til kommunerådet, 

men har komme til det ikkje bør innførast høve til å delegere meir mynde. Sjølv om 

kommunerådet kan seiast å ha eit parlamentarisk ansvar for delar av eigarstyringa, så 

meiner departementet det er viktig at kommunestyret som det øvste organet i kommunen 

beheld myndet til å gjere enkelte vedtak om selskapet som mellom anna har økonomisk 

betydning for kommunane. Dette er også vedtak som kommunestyret sjølv må gjere når 

det gjeld samarbeidsavtalar for interkommunale samarbeid etter kommuneloven.  

Det kan i samband med dette skiljast mellom eigarstyring dvs. den løpande kontakten med 

selskapet og oppfølging av drifta, og avgjerder som ikkje gjeld styring, men gjeld 

organiseringa av verksemda til kommunen og kva for interkommunale samarbeid 

kommunen skal delta i. Det betyr at vedtak om inngang, etablering, oppløysing av 

selskapet og endringar i selskapsavtalen må gjerast av kommunestyret sjølv, slik det er i 

dag. Endringane i selskapsavtalen kan mellom anna handle om innskottsplikta til 

deltakarane og endringar i eigardelen, og dette meiner departement framleis bør 

behandlast av kommunestyret sjølv. 
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7 Endringar i reglane om val av 

representantskapsmedlemmer 

7.1 Høvet til å nytte avtaleval 

7.1.1 Gjeldande rett 

Etter IKS-loven § 6 andre ledd blir medlemmer til representantskapet valde av 

kommunestyret ved høvetalsval eller fleirtalsval. Høvetalsval inneber at alle medlemmene 

til organet røystar på ulike lister, og medlemmene blir fordelte avhengig av kor mange 

røyster dei ulike listene har fått, sjå kommuneloven §§ 7-5 og 7-6. Fleirtalsval blir brukt 

der det skal veljast ein leiar eller berre éin medlem, og betyr i utgangspunktet at den som 

har fått over halvparten av røystene, er vald, sjå kommuneloven § 7-8.  

Da IKS-loven kom, var høvetalsval og fleirtalsval dei einaste valordningane 

kommuneloven hadde til å velje medlemmer til folkevalde organ i kommunen. Ved 

lovendring 1. januar 2007 blei det i den tidlegare kommuneloven § 38 a gjort mogleg å 

nytte avtaleval ved val av medlemmer til folkevalde organ, i tillegg til høvetalsval og 

fleirtalsval. Føresegna i kommuneloven om avtaleval blei innført særleg som følgje av ein 

vanleg praksis i kommunane. Høvet til å nytte avtaleval ved val av medlemmer er også 

vidareført i den nye kommuneloven § 7-7, jf. § 7-4, men er ikkje teke inn i IKS-loven. 

Kommunestyret har dermed ikkje høve til å nytte avtaleval når det skal velje fleire enn 

éin medlem til representantskapet. 

Avtaleval går føre seg som følgje av éi innstilling med forslag til medlemmer, og det blir 

vedteke einrøystes. Etter kommuneloven § 7-7 blir det også kravd at vedtaket om at valet 

skal gjennomførast ved avtaleval, må vere einrøystes. I innstillinga skal det gjevast opp 

kva for parti eller gruppe medlemmene tilhøyrer. Avtaleval blir særleg nytta der det skal 

veljast to eller fleire medlemmer og det er alle partia er einige om kven som skal veljast. I 

dei tilfella er avtaleval ein enklare valmåte enn høvetalsval.  

7.1.2 Vurderingar og forslag frå departementet 

Departementet meiner at kommunane også bør kunne nytte avtaleval når den aktuelle 

kommunen vel sine medlemmer til representantskapet, og foreslår derfor å endre 

IKS-loven § 6 andre ledd for å tillate dette. Høvet til avtaleval vil dermed kunne forenkle 

prosessen såframt det er einrøystes kven som skal veljast til representantskapet. Dette er 

ein valmetode som mange kommunar er kjend med og nyttar ved val til folkevalde organ i 

kommunane, og burde også kunne nyttast ved val til andre kommunale tillitsverv. 

Forslaget til endring vil berre ha noko å seie der den aktuelle deltakarkommunen i IKS-et 

har to eller fleire medlemmer i representantskapet. Dersom ein kommune berre har 

éin medlem, vil fleirtalsval framleis vere den mest tenlege og eigna valmetoden. 

Avtalevalet skal gjennomførast på same måten som etter kommuneloven. Det inneber at 

dersom eit kommunestyre skal velje to eller fleire medlemmer til representantskapet, så 

vil det kunne gjerast med éi felles innstilling der kandidatane står oppførte, framfor at det 
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må leverast ulike listeforslag som medlemmene røystar over. Det er etter forslaget inga 

plikt til å nytte avtaleval, men opp til kommunestyret sjølv å avgjere.  

Dagens føresegn i § 6 andre ledd gjeld etter ordlyden berre når kommunestyret og 

fylkestinget vel sine representantar. Eit interkommunalt selskap kan også vere ein deltakar 

i eit anna interkommunalt selskap, og da er det representantskapet i deltakarselskapet som 

skal velje representantane. Korleis desse representantane skal veljast, følgjer ikkje av 

IKS-loven i dag. Departementet foreslår at representantskapet blir underlagde dei same 

reglane som kommunestyret, dvs. høvetalsval, avtaleval eller fleirtalsval.   

 

7.2 Talet på varamedlemmer som skal veljast ved val til 

representantskapet 

7.2.1 Gjeldande rett 

Det følgjer av IKS-loven § 6 første ledd at kommunane skal nemne opp "minst like mange 

varamedlemmer som faste medlemmer" til representantskapet i selskapet.  

7.2.2 Vurderingar og forslag frå departementet 

I mange tilfelle der ein deltakarkommune berre har éin medlem i representantskapet, blir 

det etter det departementet kjenner til, ofte berre valt éin varamedlem. Ifølgje innspel frå 

Samfunnsbedriftene kan dette føre til at enkelte av deltakarane i selskapet ikkje er 

representerte i representantskapsmøtet fordi verken den faste medlemmen eller 

varamedlemmen har anledning til å møte. Departementet ser at dette er uheldig. 

Manglande deltaking kan påverke om møtet er vedtaksført, og det bør leggjast til rette for 

at alle deltakarane er til stades i møta. Høvet til å ha fjernmøte i representantskapet kan 

bidra til at alle kan møte, sidan det opnar for digital deltaking og reduserer reisebehovet. 

Departementet viser likevel til at hovudregelen er fysiske møte, og at også ved fjernmøte 

kan både den faste medlemmen og varamedlemmen vere forhindra frå å møte. Dette kan 

særleg vere tilfelle der ordførar og varaordførar er høvesvis den faste medlemmen og 

varamedlemmen.  

Departementet meiner at det kan vere tenleg at lova krev at det skal veljast minst 

to varamedlemmer fleire enn faste medlemmer. Forslaget går derfor ut på å endre 

føresegna i § 6 slik at det skal veljast minst éin varamedlem meir enn faste medlemmer. 

Dette vil bidra til å sikre at IKS har vedtaksføre organ. Forslaget er truleg i tråd med ein 

praksis fleire kommunar har allereie i dag.  
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8 Gje representantskapet mynde til å velje talet på 

styremedlemmer 

8.1 Gjeldande rett 

Det følgjer av IKS-loven § 4 tredje ledd nr. 5 at selskapsavtalen må gje opp kor mange 

styremedlemmer det skal vere i selskapet. Dette betyr at deltakarane må vere einige om 

kor mange medlemmer selskapet skal ha. Styremedlemmene blir i hovudsak valde av 

representantskapet, jf. § 10 andre ledd. Dersom selskapet har eit visst tal på tilsette, så 

følgjer det av § 10 åttande til tiande ledd at dei tilsette kan krevje at ein eller fleire 

styremedlemmer skal veljast av og blant dei tilsette.  

Kor mange styremedlemmer dei tilsette kan velje, avheng av kor mange tilsette selskapet 

har, men det må vere minst 30 tilsette for at dei kan velje styremedlem. Dersom det er 

under 30 tilsette, så har representantar for tilsette møte- og talerett i styret når dette 

behandlar saker som gjeld tilhøvet mellom selskapet som arbeidsgjevar og dei tilsette.   

Dersom selskapet har fleire enn 30 tilsette, kan dei tilsette krevje at éin styremedlem og 

ein observatør med varamedlemmer blir valde av og blant dei tilsette. Dersom det er fleire 

enn 50 tilsette, kan dei tilsette krevje at inntil ein tredel, men minst to, av 

styremedlemmene med varamedlemmer blir valde av og blant dei tilsette. Og dersom det 

er fleire enn 200 tilsette, skal dei tilsette velje ein styremedlem og varamedlem i tillegg til 

den representasjon som gjeld for selskap med meir enn 50 tilsette.  

8.2 Vurderingar og forslag frå departementet 

Departementet foreslår at representantskapet i tillegg til å velje styremedlemmer også bør 

kunne bestemme kor mange styremedlemmer som skal veljast. Det kan vere ein fordel at 

talet på styremedlemmer og kandidatane blir sette i samanheng, og at representantskapet i 

arbeidet sitt med å finne gode styrekandidatar ikkje er bunde av kravet i selskapsavtalen 

om talet på medlemmer. Det følgjer i dag av IKS-loven § 4 tredje ledd nummer 5 at talet 

på styremedlemmer er eit lovpålagt krav til innhaldet i selskapsavtalen. Å oppheve denne 

føresegna vil mellom anna gjere det mogleg å endre storleiken på styret utan at lova krev 

at alle kommunestyra må behandle dette som ei endring av selskapsavtalen. Deltakarane 

vil framleis kunne bestemme at talet på styremedlemmer skal stå i selskapsavtalen, 

dersom dei ønskjer det. Alle deltakarane er representerte i representantskapet, slik at alle 

deltakarane kjem til å bli høyrde. Styret skal vere eit operativt, kompetent og effektivt 

team, og styret bør ikkje vere for stort. Departementet meiner det ikkje er nødvendig at 

talet på styremedlemmer må fastsetjast i selskapsavtalen og bli vedteke einrøystes blant 

deltakarane. Forslaget inneber at reglane blir meir i samsvar med det som gjeld for 

interkommunale samarbeid etter kommuneloven, sjå §§ 18-3 fjerde ledd og 19-3 femte 

ledd.   

Eit alternativ til at representantskapet fritt kan kan bestemme kor mange styremedlemmer 

som skal veljast, kan vere at selskapsavtalen fastset det lågaste og høgaste talet på 

styremedlemmar, slik det er i føresegnene etter samvirkelova § 10 nr. 7 og stiftelsesloven 
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§ 10 første ledd bokstav c. Departementet ser at det kan gje fastere rammer for dei 

interkommunale selskapa, og vere meir føreseieleg for styrene i selskapa. Vi ber om 

høyringsinstansanes syn på dette alternativet.   

 

9 Godtgjering 

9.1 Gjeldande rett 

Alle deltakarane i selskapet skal velje medlemmer til representantskapet, jf. IKS-loven § 6 

første ledd. Vervet som deltakarrepresentant og dermed medlem i representantskapet blir 

rekna som eit kommunalt tillitsverv etter kommuneloven § 8-4, og det er derfor 

kommunen, fylkeskommunen eller eit anna interkommunalt selskap som fastset 

godtgjeringa for å vere medlem i representantskapet.  

Så lenge ikkje noko anna er bestemt i selskapsavtalen, skal representantskapet sjølv velje 

leiaren sin og nestleiaren, sjå IKS-loven § 6 første ledd femte punktum. Det har vore noko 

uklart om verva som leiar og nestleiar er kommunale tillitsverv der den aktuelle 

deltakaren fastset og utbetaler godtgjering, eller om dette er eit selskapsverv der selskapet 

fastset og utbetaler godtgjeringa.  

Departementet uttalte i ei tolkingsfråsegn 7. juli 2015 i sak 13/2022 at vervet som leiar var 

eit kommunalt tillitsverv etter daverande kommunelov § 42. I NOU 2016: 4 

Ny kommunelov punkt 14.1.3.1 la kommunelovutvalet til grunn at vervet som leiarvervet 

ikkje skulle vere eit kommunalt tillitsverv. Dette grunngav utvalet ved å vise til at 

hovudfunksjonen til leiaren er å vere møteleiar i representantskapet og dermed ikkje 

"ivareta noen direkte kommunale interesser". I proposisjonen til ny kommunelov 

kommenterte ikkje departementet akkurat dette spørsmålet, men slutta seg på generelt 

grunnlag til vurderingane frå utvalet, sjå Prop. L 46 punkt 15.1.4. Synspunktet 

departementet har om at leiarvervet ikkje skal vere eit kommunalt tillitsverv etter 

kommuneloven § 8-4, er også følgt opp i ei nyare tolkingsfråsegn4. Det går her fram at det 

er selskapet sjølv som skal fastsetje godtgjering av arbeidet som leiar av 

representantskapet.  

Når det gjeld godtgjeringa til medlemmer av og leiar av selskapsstyret, så følgjer det av 

§ 2 første ledd i forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om budsjett, regnskap m.m. for IKS 

at representantskapet sjølv fastset godtgjeringa til styremedlemmene i selskapet.  

9.2 Forslag og vurderingar frå departementet 

Departementet meiner leiarvervet for representantskapet i IKS ikkje skal vere eit 

kommunalt tillitsverv. Dei oppgåvene leiaren har, kan i stor grad kallast administrative, 

som å innkalle til møter, leie møta og å sørgje for at det blir skrive protokoll. Dette er 

 

4 Tolkingsfråsegn frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet 21. juni 2021 i sak 21/2673. 
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oppgåver som hovudsakleg tener interessene til selskapet og skal ikkje vareta ein av 

deltakarane sine interesser. Sjølve leiarvervoppgåvene, det vil seie å drifte og leie 

representantskapet som organ, må haldast åtskilde frå vervet som medlem av 

representantskapet. Leiarvervet må altså reknast som eit tilleggsverv.  

Det at leiarvervet i representantskapet ikkje er kommunalt tillitsverv, endrar ikkje på at 

"[s]elve vervet som medlem av representantskapet er et kommunalt tillitsverv". Det er 

gjennom å vere medlem av representantskapet ein varetek interessene til 

deltakarkommunen. Leiar av representantskapet vil for eksempel framleis representere 

interessene til eigarkommunen når han eller ho røystar. Det er tilleggsvervet som leiar, det 

vil seie oppgåvene som følgjer med leiarvervet, som ikkje gjev krav på godtgjering etter 

føresegnene i kommuneloven, og som selskapet derfor sjølv fastset satsane for.  

Ettersom det er representantskapet som fastset godtgjeringa til leiar- og nestleiarvervet, så 

inneber dette også at selskapet sjølv skal betale ut godtgjeringa. Det inneber at leiaren og 

nestleiar vil få godtgjering frå f.eks. "sin" kommune for vervet som medlem og frå 

selskapet for vervet som leiar. Departementet foreslår at dette kjem fram direkte av 

IKS-loven gjennom ei endring i § 6 første ledd. 

Departementet foreslår også at føresegna om fastsetjing av godtgjering til 

styremedlemmene blir flytta frå forskriften om budsjett, regnskap m.m. for IKS § 2 til 

IKS-loven. Det vil bidra til at reglane om fastsetjing av godtgjering til vervet som leiar av 

representantskapet og vervet som medlem og leiar av styret står i lova og ikkje er delte på 

høvesvis lov og forskrift. Selskapet står fritt til å velje korleis desse godtgjeringane skal 

fastsetjast, så lenge det blir gjort innanfor rammene i budsjettet.  

 

10 Endringar i reglane om økonomiforvaltning 

10.1  Innleiing 

Ein kommune som er deltakar i eit interkommunalt selskap, har uavgrensa ansvar for 

forpliktingane selskapet har. Det har derfor vore stor grad av samsvar mellom reglar for 

økonomiforvaltninga i interkommunale selskap i IKS-loven og reglar for 

deltakarkommunane si eiga økonomiforvaltning i kommuneloven. Dette blei også lagt til 

grunn ved lovendringa i 2014, der enkelte reglar i IKS-loven blei harmoniserte med 

økonomiføresegner i kommuneloven, jf. Prop. 119 L (2011–2012) punkt 8. For eksempel 

gjeld dette kravet om å fastsetje årsbudsjett og at avgrensingane i høvet selskapet har til å 

ta opp lån, i stor grad er dei same for deltakarkommunane.  

I ny kommunelov (2018) blei det gjort fleire endringar i økonomiføresegnene. 

Departementet foreslår derfor no fleire nye justeringar i IKS-loven slik at det framleis er 

god samanheng mellom IKS-loven og kommuneloven når det gjeld reglane for 

økonomiforvaltninga. Føresegnene om økonomiforvaltning i kommuneloven er omtalte i 

Prop. 46 L (2017–2018) punkt 20. Samtidig legg departementet fram forslag til ny 
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forskrift om årsbudsjett og årsrekneskap mv. for interkommunale selskap (budsjett- og 

regnskapsforskriften for IKS).  

Departementet foreslår også enkelte endringar i IKS-loven som understrekar ansvaret 

styret har for å følgje opp økonomien til selskapet.    

10.2  Økonomiplanen og årsbudsjettet 

10.2.1 Gjeldande rett 

IKS-loven § 18 stiller krav om at representantskapet skal fastsetje eit budsjett for 

selskapet og krav om at budsjettet skal vere realistisk mv. Nærmare reglar om innhaldet i 

årsbudsjettet er gjevne i forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap 

og årsberetning for interkommunale selskaper. 

IKS-loven § 19 gjev styret ei plikt til å melde frå om vesentlege avvik frå budsjettet og ei 

plikt for representantskapet til å behandle saka. 

IKS-loven § 20 stiller krav om at representantskapet skal fastsetje ein økonomiplan for 

selskapet og krav om at økonomiplanen skal vere realistisk, mv.  

10.2.2 Vurderingar og forslag frå departementet 

Departementet foreslår fleire justeringar i reglane om økonomiplanen og årsbudsjettet, jf. 

lovforslaget §§ 18 til 20.  

Endringane er i stor grad språklege og formulerte med tanke på at krava skal vere 

likelydande med tilsvarande krav i kommuneloven § 14-4 og § 14-5. Forslaget inneber at 

myndet representantskapet har til sjølv å fastsetje økonomiplanen og årsbudsjettet, blir 

samla i § 18, mens reglane om innhaldet i økonomiplanen og årsbudsjettet blir samla i 

§ 20. Forslaget inneber vidare at enkelte føresegner som i dag er fastsette i 

forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper, blir tekne inn i lova, slik at reguleringa i større grad blir samla 

her.  

Forslaga til endringar i §§ 18 til 20 er også omtalte i merknadene til dei enkelte 

lovendringane, sjå punkt 13.  

Budsjettmynde og oppfølging av årsbudsjettet 

Departementet foreslår enkelte endringar som klargjer høvesvis rolla til 

representantskapet og rolla til styret i budsjettsaker og tilhøvet mellom økonomiplanen og 

årsbudsjettet. Forslaget frå departementet fører vidare at det er representantskapet sjølv 

som skal ha mynde både til å fastsetje økonomiplanen og årsbudsjettet. Dette byggjer som 

tidlegare på at det er eigarorganet som den øvste avgjerdsmakta i selskapet som bør 

fastsetje dei økonomiske rammene for verksemda til selskapet. Dette budsjettmyndet kan 

ikkje delegerast til selskapsstyret.  
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Departementet foreslår samtidig å oppheve dagens krav i § 20 første ledd andre punktum 

om at økonomiplanen "skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige 

planleggingsarbeid". Føresegna kan bli forstått slik at årsbudsjettet ikkje kan avvike frå 

det som er fastsett i økonomiplanen. Departementet legg til grunn at økonomiplanen til 

selskapet skal vere retningsgjevande for dei andre planane selskapet har, og årsbudsjettet 

til selskapet, på same måten som økonomiplanen til ein kommune er retningsgjevande for 

årsbudsjettet til kommunen. Departementet meiner likevel at økonomiplanen ikkje skal ha 

en bindande funksjon overfor årsbudsjettet. Snarare bør det vere høve for 

representantskapet til å fastsetje eit årsbudsjett eller endre budsjettet for året med avvik frå 

økonomiplanen, utan at økonomiplanen må endrast først. Forslaget inneber ei 

harmonisering med det som i dag gjeld for kommunane etter kommuneloven. Dette gjev 

altså eigarorganet noko meir fleksibilitet i budsjettarbeidet. 

Det høyrer til budsjettmyndet representantskapet har, å fastsetje ein økonomiplan og eit 

årsbudsjett med eit innhald som oppfyller innhaldskrava i lov og forskrift. Budsjettmyndet 

kan utøvast ved å anten berre fastsetje dei økonomiske rammene på eit meir overordna 

nivå eller ved å også utøve detaljbudsjettering. I det første tilfellet gjev lova rom for 

representantskapet til å delegere myndet til å gjere nærmare spesifikasjonar av 

årsbudsjettet til styret. Spelerommet for styret blir i det andre tilfellet, med detaljerte 

årsbudsjett, tilsvarande mindre. Representantskapet må altså ta stilling til kva for 

handlingsrom det er ønskjeleg og tenleg å gje styret i oppfølginga av det vedtekne 

årsbudsjettet. Denne moglegheita til å drive "rammestyring" av selskapet svarer til dei 

same moglegheitene som kommunestyret har etter kommuneloven. Dette er ikkje særskilt 

regulert i kommuneloven og er heller ikkje nødvendig å regulere med eigne føresegner i 

IKS-loven. Lovforslaget klargjer likevel at styret har mynde til å fastsetje den nærmare 

fordelinga av (spesifisere) dei økonomiske rammene i årsbudsjettet, noko som fører vidare 

føresegna i forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 § 2 andre ledd. Myndet styret har, er her 

avgrensa av det som er fastsett i årsbudsjettet, og dei økonomiske rammene kan ikkje 

endrast utan ved at representantskapet sjølv endrar årsbudsjettet.  

Departementet foreslår samtidig at også IKS-loven skal slå fast at årsbudsjettet er 

bindande for både representantskapet og dei andre organa selskapet har, etter mønster av 

kommuneloven § 14-5 første ledd. I all hovudsak vil dette vere presiseringar av det som 

må reknast som å vere gjeldande rett. 

Innhaldet i økonomiplanen og årsbudsjettet 

Departementet foreslår at dei grunnleggjande krava til innhaldet i økonomiplanen og 

årsbudsjettet til selskapet skal svare til det som gjeld for kommunane etter kommuneloven 

§ 14-4 første til tredje og delvis fjerde ledd. Krava i kommuneloven er noko meir 

utfyllande enn krava i gjeldande IKS-lov. Dette skal byggje opp under at økonomiplanen 

og årsbudsjett blir gode styringsdokument for selskapet, og at dokumenta gjev god 

informasjon til andre om verksemda og planane til selskapet. Forslaget stiller mellom anna 

krav om at økonomiplanen skal vise korleis formåla og strategiane til selskapet skal 

følgjast opp, at årsbudsjettet skal vise korleis selskapet prioriterer, og at dokumenta skal 
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byggje på realisme og vere oversiktlege. Som for kommunane skal desse overordna krava 

til innhaldet i økonomiplanen og årsbudsjettet gje stort rom for selskapa til å utforme 

dokumenta ut frå verksemda og målsetjingane til selskapet mv. Forslaga til endringar i 

§ 20 er også omtalte i merknadene til dei enkelte lovendringane, sjå punkt 13.  

Lovforslaget fører vidare at departementet i forskrift kan fastsetje reglar om innhaldet i 

årsbudsjettet, i hovudsak i form av krav til obligatoriske og standardiserte oppstillingar av 

inntekter og kostnader, og av investeringar og korleis desse er finansierte. Forslaget gjev 

dessutan heimel til å stille slike krav til innhaldet i økonomiplanen. Departementet ser 

ikkje lenger grunn til å gje nærmare forskriftsreglar om delegering av myndet 

representantskapet har i budsjettsaker, og i lovforslaget er denne heimelen oppheva. Sjå 

også punkt 9.6 om forslag til ny forskrift. 

Balansekrav – budsjettbalanse og dekning av underskott 

Når det her blir lagt fram forslag om å harmonisere økonomiføresegnene i IKS-loven med 

kommuneloven, er det eit spørsmål om ikkje også IKS-loven bør innehalde eit klart krav 

om budsjettbalanse. Dagens IKS-lov inneheld nemleg ikkje noko eksplisitt krav om at 

økonomiplanen og årsbudsjettet skal fastsetjast med balanse (budsjettbalanse). 

Departementet har tidlegare lagt til grunn at enkelte føresegner likevel implisitt inneheld 

eller byggjer på ulike former for balansekrav, jf. Ot.prp. nr. 53 (1997–98) side 80. Dette 

gjeld føresegna i § 21 om at selskapet ikkje kan nytte inntekter frå sal av fast eigedom 

eller andre større kapitalgjenstandar til å dekkje løpande utgifter, låneavgrensingane i § 22 

og krava i § 19 om oppfølging av vesentlege budsjettavvik. Forskrift 17. desember 1999 

nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper §  4 

stiller krav om at underskott (i årsrekneskapen) skal dekkjast inn. 

Departementet har som utgangspunkt at også selskapa bør vere underlagde eit eksplisitt og 

generelt krav om budsjettbalanse. Vi siktar her til eit krav om at det ikkje kan 

budsjetterast med eit resultat (inntekter med utgifter/kostnader fråtrekte) som ikkje kan 

dekkjast opp med eigenkapital, anten selskapet utarbeider rekneskap etter regnskapsloven 

eller kommuneloven. Sagt med andre ord, eit krav om at selskapa ikkje kan planleggje for 

aktivitet utover dei midlane selskapa rår over i form av årlege inntekter eller eigenkapital. 

Departementet ser ikkje grunnar til at selskapa skal vere unnatekne frå eit slik krav, når 

deltakarkommunane sjølve ikkje står fritt til å budsjettere utan balanse. Departementet 

foreslår derfor at lova stiller opp eit eksplisitt krav om budsjettbalanse.  

Departementet foreslår å føre vidare dagens forskriftskrav om å dekkje inn underskott som 

har oppstått i rekneskapen, men at dette blir teke inn som ei plikt i lova. Plikta inneber at 

eit rekneskapsresultat som ikkje blir dekt opp med eigenkapital i samband med 

årsoppgjeret (for år 0), må dekkjast inn på budsjettet i det året rekneskapen blir lagd fram 

(år 1) eller i året deretter (år 2). IKS-loven vil dermed stille balansekrav både i form av 

krav til budsjettbalanse og plikt til underskottsdekning, på same måten som 

kommuneloven. Om dekninga ikkje skjer gjennom årsbudsjettet, må den negative 

eigenkapitalen dekkjast ved innskott frå deltakarkommunane. Balansekravet, i form av 

både budsjettbalanse og underskottsdekning, byggjer opp under at selskapet ikkje kan 
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drifte utover dei midlane selskapet rår over, utover dei økonomiske rammene som 

deltakarkommunane har stilt til disposisjon gjennom selskapsavtalen mv.  

Departementet viser samtidig til at finans- og gjeldsforvaltninga til selskapet skal sikre at 

betalingsforpliktingane til selskapet kan innfriast ved forfall, jf. § 22. Saman med denne 

føresegna vil eit balansekrav som nemnt tidlegare byggje opp under at selskapet både har 

ein forsvarleg eigenkapital og tilfredsstillande/tilstrekkeleg likviditet. Eit eksplisitt 

balansekrav kan også leggje grunnlaget for å oppheve gjeldande reglar i § 22 om oppgjer 

av likviditetslån, sjå punkt 10.4. 

10.3  Årsrekneskapen og årsmeldinga 

10.3.1 Gjeldande rett 

IKS-loven § 27 fastset rekneskapsplikt og bokføringsplikt for selskapet og at det er 

representantskapet som skal fastsetje årsrekneskapen og årsmeldinga til selskapet.  

Nærmare regler om innhaldet i rekneskapen og meldinga er gjevne i forskrift 

17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper. 

10.3.2 Vurderingar og forslag frå departementet 

Departementet foreslår å føre vidare at interkommunale selskap som utgangspunkt skal 

utarbeide årsrekneskap og årsmelding i tråd med regnskapsloven. Samtidig blir høvet til å 

avtale at selskapet heller skal utarbeide årsrekneskap og årsmelding etter kommuneloven, 

vidareført.  

Forslaget fører vidare at det er representantskapet som skal fastsetje årsrekneskapen og 

årsmeldinga, slik det går fram av § 27. Departementet foreslår at § 7 blir justert, slik at det 

også her går fram at representantskapet også behandlar årsmeldinga.  

For selskapa som følgjer regnskapsloven, foreslår departementet at årsmeldinga, i tillegg 

til det som følgjer av regnskapsloven, også skal gjere greie for vesentlege budsjettavvik. 

Dette byggjer på at interkommunale selskap er pålagde å ha eit budsjett som er bindande, 

og at det i så måte bør rapporterast om vesentlege avvik frå det som er fastsett i 

årsbudsjettet. Forslaget er at det også skal rapporterast på måloppnåinga til selskapet. 

Dette harmoniserer krava til årsmeldinga til selskapet med det som gjeld for kommunane 

etter kommuneloven § 14-7 andre ledd bokstav b og c. Også selskap som utarbeider 

årsrekneskap og årsmelding etter kommuneloven, må ifølgje lovforslaget rapportere om 

budsjettavvik og måloppnåing. Vi ber om innspel på om det også er andre tilhøve som bør 

gjerast greie for i årsmeldingane til selskapa.  

Departementet legg til grunn at interkommunale selskap som følgjer regnskapsloven og 

som er «små foretak» etter regnskapsloven § 1-6, ikkje har plikt til å utarbeide 

årsmelding, jf. regnskapsloven § 3-1 andre ledd andre punktum. Dette unntaket for «små 

foretak» gjeld ikkje når selskapet utarbeider årsrekneskap og årsmelding etter 
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kommuneloven. Vi ber om innspel på om alle interkommunale selskap bør ha ei generell 

plikt til å utarbeide årsmelding, også for dei som er «små foretak» etter regnskapsloven.  

Departementet foreslår at fristane for å avleggje, revidere og fastsetje årsrekneskapen og 

årsmeldinga blir tekne inn i lova, og at fristane blir sette til eit seinare tidspunkt 

samanlikna med fristane i dag. Det inneber at selskapa får noko betre tid. Forslaget svarer 

til dei fristane som i dag gjeld etter kommuneloven.  

Reglane om dekning av underskott oppstått i årsrekneskapen blir vidareførte, sjå 

punkt 10.2 om balansekravet. 

Lovforslaget fører vidare at departementet i forskrift kan fastsetje reglar om innhaldet i 

årsrekneskapen og årsmeldinga, for eksempel i form av krav til oppstillingar av inntekter 

og kostnader, og investeringar og korleis desse er finansierte, krav til noteopplysningar 

eller krav om å omtale bestemte tilhøve i årsmeldinga. 

Forslaga til endringar i § 27 er nærmare omtalte i merknadene til dei enkelte 

lovendringane, sjå punkt 13. 

10.4  Låneopptak mv. 

10.4.1 Gjeldande rett 

IKS-loven § 22 gjev interkommunale selskap høve til å ta opp lån til investeringar i varige 

driftsmiddel mv. til eigen bruk. Selskapa kan også ta opp likviditetslån og konvertere 

eldre gjeld.  

Føresegna fastset også et garantiforbod og stiller krav til finansforvaltninga til selskapet.  

10.4.2 Vurderingar og forslag frå departementet 

Departementet foreslår at dagens høve til lån blir vidareført, men med fleire språklege 

endringar for å harmonisere føresegnene med kommuneloven, altså med dei same 

avgrensingane som gjeld for deltakarkommunane sine eigne låneopptak. Sentralt her er at 

selskapet skal ha høve til å ta opp lån til sine eigne investeringar i varige driftsmiddel, 

høve til å etablere driftskreditt/likviditetslån og høve til å konvertere (refinansiere) 

eksisterande lånegjeld. 

I tillegg foreslår departementet å utvide høvet til lån selskapa har, til også å omfatte lån til 

kjøp av (alle) aksjane i et "reint" eigedomsselskap. Dette skal gje selskapa same 

moglegheit som deltakarkommunane har til å lånefinansiere anskaffing av ein eigedom der 

kjøpet skjer i form av ein selskapstransaksjon (kjøp av selskapet) i staden for ein 

eigedomstransaksjon (kjøp av sjølve eigedommen). Utvidinga svarer til kommuneloven 

§ 14-15 andre ledd. Høvet til lån føreset at visse vilkår knytte til kjøpet og 

eigedomsselskapet er oppfylte, mellom anna at eigedomsselskapet ikkje kan ha anna 

verksemd enn å eige fast eigedom og å drifte denne. Vi viser til NOU 2016: 4 

punkt 19.8.3.5 side 254–256 og Prop. 46 L (2017–2018) punkt 20.6.1 for nærmare omtale 

av dei aktuelle vilkåra.  
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Kommuneloven § 14-16 gjev kommunane høve til i visse tilfelle å lånefinansiere tilskott 

til andre sine investeringar, mellom anna med føresetnad om at investeringa skjer på eit 

område der kommunane har eit lovpålagt ansvar. I § 14-16 første ledd blir det gjeve 

moglegheit for å lånefinansiere slike tilskott til andre kommunar sine investeringar. Etter 

andre ledd blir det også mogleg å lånefinansiere slike tilskott til eit selskap kommunen er 

deleigar i. Desse føresegnene skal altså leggje til rette for at kommunane har eit 

handlingsrom til å kunne bidra som økonomisk støttespelar til andre sine investeringstiltak 

på lovpålagde område. Spørsmålet her er om interkommunale selskap bør få eit 

tilsvarande eller liknande høve til lån. Som utgangspunkt går departementet ut frå at det 

ikkje er det same behovet for eit slikt høve til lån for interkommunale selskap som for 

deltakarkommunane sjølve. Ein kan likevel tenkje seg at eit selskap skal gjere ei 

investering der deltakarane skal bidra med tilskott til investeringa selskapet gjer. Dersom 

deltakaren er ein kommune, kan kommunen finansiere tilskottet sitt til selskapet føresett at 

vilkåra i kommuneloven § 14-16 andre ledd er oppfylte. Dersom deltakaren i det 

interkommunale selskapet er eit anna interkommunalt selskap ("deltakerselskapet"), kan 

ikkje kommuneloven § 14-16 andre ledd brukast for tilskottet frå deltakarselskapet. 

Situasjonen er da at gjeldande rett ikkje gjev "deltakerselskapet" eit høve til å 

lånefinansiere investeringstilskottet.  

Departementet har i denne omgang ikkje vurdert nærmare om IKS-loven bør gje selskapa 

høve til å ta opp lån for slike tilfelle, og kva vilkår som i så fall bør gjelde. Dette 

høyringsnotatet inneheld derfor ikkje forslag om å endre IKS-loven på dette punktet. Vi 

ber likevel om synspunkt frå høyringsinstansane på om det er eit reelt behov for ei 

føresegn i IKS-loven etter mønster av kommuneloven § 14-16 andre ledd, og om innspel 

som elles kan belyse problemstillinga nærmare.  

Departementet foreslår at reglane i IKS-loven om krav til minste årlege avdrag blir 

harmoniserte med reglane i kommuneloven § 14-18. Det vil seie at det årleg skal betalast 

avdrag, og at minimumsavdraget blir berekna ut frå avskrivingane, justerte for tilhøvet 

mellom lånegjeld og anleggsmiddel som kan skrivast av. Berekninga av 

minimumsavdraget er etter denne metoden betre tilpassa den rekneskapsmessige levetida 

på dei varige driftsmidla. Sjå Prop. 46 L (2017–2018) punkt 20.6.2 for nærmare omtale av 

berekningsmetoden mv. Forslaget vil kunne innebere at minimumsavdraget aukar for 

enkelte selskap. Konsekvensane for det enkelte selskap vil avhenge av kva for 

avdragsprofil selskapet har etablert i dag.  

Dei interkommunale selskapa er i dag pålagde å gjere opp (betale tilbake) likviditetslån 

eller nytte trekkretten (driftskreditt) innanfor bestemte fristar. Kommuneloven inneheld 

derimot ingen oppgjersfristar for deltakarkommunane sjølve. Ved harmonisering av 

IKS-loven og kommuneloven er det derfor eit spørsmål om selskapa framleis skal vere 

lovpålagde å gjere opp likviditetslån mv. etter bestemte reglar, eller om gjeldande § 22 

femte ledd om oppgjer av likviditetslån mv. kan/bør opphevast etter mønster av 

kommuneloven. Departementet foreslår at føresegna blir oppheva, ut frå at det først og 

fremst bør stillast (generelle) krav til økonomisk balanse og betalingsevne, framfor å 

regulere korleis selskapa handterer likviditetslån spesielt. Departementet har lagt til grunn 
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at føresegna kan opphevast på bakgrunn av at lovforslaget også inneber eit klarare krav til 

å drive med økonomisk balanse, sjå punkt 10.2 om balansekravet. Departementet har også 

lagt til grunn at det å sikre betalingsevna til selskapa allereie er vareteke gjennom kravet 

om at finans- og gjeldsforvaltninga skal sikre at betalingsforpliktingane selskapet har, kan 

innfriast ved forfall. I tillegg kjem at det å sjå til at selskapet ikkje blir "drive på kreditt", 

må reknast som ein del av styreansvaret etter § 13. Vi ber om høyringsinstansane sitt syn 

på om oppgjersplikta i gjeldande § 22 femte ledd bør opphevast eller førast vidare, og i 

siste fall om gjeldande krav til oppgjer av likviditetslån mv. er tenleg utforma.  

Forslaga til endringar i § 22 er nærmare omtalte i merknadene til dei enkelte 

lovendringane, sjå punkt 13. 

Departementet vil ikkje foreslå endringar i gjeldande reglar i IKS-loven § 22 åttande ledd 

om at enkelte låneavtalar og garantierklæringar vil vere ugyldige. Departementet har i 

denne omgang ikkje vurdert om det i IKS-loven bør takast inn fleire reglar om 

ugyldigheita til avtalar etter mønster av kommuneloven § 14-13 femte ledd og § 14-14 

sjette ledd. Vi ber om høyringsinstansane sitt synspunkt på behovet for ytterlegare reglar 

om ugyldigheita til avtalar i IKS-loven. 

10.5  Myndet og ansvaret styret har 

10.5.1 Gjeldande rett 

Myndet til styret er regulert i § 13, der det mellom anna går fram at forvaltninga av 

selskapet høyrer under styret, at styret skal sjå til at verksemda blir driven i samsvar med 

formålet til selskapet, og at styret skal føre tilsyn med dagleg leiar si leiing av selskapet.  

10.5.2 Vurderingar og forslag frå departementet 

Departementet foreslår enkelte endringar i § 13 første ledd om ansvaret styret har for 

forvaltninga av selskapet. I tråd med hovudregelen i gjeldande rett har styret ansvaret for 

forvaltninga av selskapet, jf. §13 første ledd første punktum. Styret skal etter forslaget 

framleis ha det overordna og alminnelege ansvaret for forvaltninga av selskapet. Tilhøvet 

mellom ansvaret styret har, og ansvaret dagleg leiar har, blir også vidareført, og forslaga 

er ikkje meinte å forskyve dette ansvarstilhøvet. Det kan likevel vere tenleg å gjere 

enkelte justeringar i dei føresegnene i § 13 første ledd som utfyller innhaldet i 

forvaltningsansvaret styret har. Endringane har som formål å bidra til medvit om sentrale 

delar av forvaltningsansvaret. 

Etter gjeldande rett har styret ansvar for ein "tilfredsstillende organisasjon" av verksemda 

til selskapet. Dette svarer til ordlyden i aksjeloven av 1976. Departementet foreslår at 

ordlyden i IKS-loven blir bringa i samsvar med ordlyden i dagens aksjelov § 6-12 

første ledd. Det vil seie ei reint språkleg endring, der styret skal ha ansvaret for ei 

"forsvarlig organisering" av verksemda til selskapet. 

Representantskapet fastset økonomiplanen til selskapet, som er retningsgjevande for 

verksemda til selskapet, jf. punkt 10.2. Departementet foreslår at det blir tydeleggjort i 
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lova at forvaltningsansvaret styret har, også inneber å sjå til at selskapet blir drive i 

samsvar med økonomiplanen.  

Forslaget presiserer vidare at forvaltningsansvaret styret har, også omfattar å halde seg 

orientert om den økonomiske stillinga til selskapet, og også sjå til at "virksomhet[en]" til 

selskapet blir kontrollert på trygg nok måte. Dette understrekar det ansvaret styret har for 

å følgje opp og sikre kontroll og styring med verksemda og økonomien til selskapet. 

Departementet har lagt til grunn at dette også følgjer av det generelle og overordna 

forvaltningsansvaret som styret allereie har etter gjeldande rett, men at også dette bør 

gjerast tydeleg i lova. Desse endringane svarer til det som gjeld etter dagens aksjelov 

§ 6-12 tredje ledd. Forslaget om at styret skal sjå til at "virksomhet[en]" til selskapet (i 

tillegg til rekneskapen og formuesforvaltninga til selskapet) blir kontrollert på trygg nok 

måte, endrar ikkje ansvaret dagleg leiar har for internkontroll etter § 14 fjerde ledd.  

Forslaga til endringar i § 13 er også omtalte i merknadene, sjå punkt 13. 

Styret har meldeplikt til representantskapet dersom inntektene eller kostnadene til 

selskapet vil avvike vesentleg frå budsjettet, jf. § 19 andre ledd. Styret skal i slike tilfelle 

også leggje fram forslag til endringar i budsjettet som skal behandlast av 

representantskapet. Det er eit spørsmål om lova her, for ytterlegare å understreke ansvaret 

styret har for selskapsøkonomien, også bør innehalde ei føresegn om melde- og 

handleplikt for styret dersom det eventuelt skulle skje andre vesentlege negative endringar 

i økonomien til selskapet som ikkje påverkar budsjettet direkte eller med ein gong, for 

eksempel ved betydelege tap på eigedelar eller verdiaukar på forpliktingar. Departementet 

er i tvil om det er behov for ei slik føresegn utover det som allereie ligg i forslaget til § 19 

andre ledd, og foreslår inga utviding av melde- og handleplikta styret har. Departementet 

viser til at styret i alle tilfelle er ansvarleg for forvaltninga av selskapet og at styret på eige 

initiativ må ta opp saker med representantskapet dersom den økonomiske situasjonen 

skulle tilseie det. Dersom situasjonen har blitt så krevjande at det er fare for at selskapet 

ikkje kan oppfylle betalingsforpliktingane sine etter kvart som dei forfell, stiller 

IKS-loven § 24 allereie krav om at styret skal ta opp saka med representantskapet. 

Departementet foreslår ingen endringar i dette.  

10.6  Forskrift om årsbudsjett og årsrekneskap mv. 

Samtidig med forslaga til lovendringar legg departementet også fram forslag til ny 

forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for selskapa. 

Forskriftsheimlane er omtalte i punkt 10.2 og 10.3. Forslaget skal erstatte gjeldande 

forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper.  

Forslaget til ny forskrift skal gje ei forskrift som er tilpassa føresegnene i IKS-loven slik 

det er foreslege at dei blir endra i dette høyringsnotatet. Forskrifta skal gje enkelte 

utfyllande føresegner om innhaldet i økonomiplanen, årsbudsjettet, årsrekneskapen og 

årsmeldinga til interkommunale selskap. 
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Departementet foreslår ei forskrift som berre stiller enkelte supplerande innhaldskrav, 

utover dei innhaldskrava som allereie er gjevne i høvesvis regnskapsloven og i 

kommuneloven med tilhøyrande forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Departementet har 

ikkje sett problemstillingar der det er behov for meir forskriftsregulering, men vi ber om 

høyringsinstansane sitt syn på dette. 

Departementet foreslår å ta enkelte føresegner i forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 inn i 

lova. Dette gjeld for eksempel fristane for årsoppgjeret, sjå forslaget til § 27 fjerde og 

femte ledd. Andre føresegner i dagens forskrift blir vidareførte i forslaget til ny forskrift, 

men i ny eller justert form. Dette gjeld for eksempel kravet om at årsbudsjettet skal 

innehalde ei resultatoppstilling og ei oversikt over investeringane med finansiering. 

Departementet foreslår også at nokre føresegner i forskrifta ikkje blir vidareførte og altså 

blir oppheva. Dette gjeld for eksempel kravet om at oversikta over investeringar med 

finansiering skal følgje ein bestemt forskriftsfesta standardisert oppstillingsplan.  

I hovudsak stiller forskriftsforslaget krav om at økonomiplanen, årsbudsjettet og 

årsrekneskapen til selskapa skal innehalde visse oversikter. Departementet foreslår at 

desse oversiktene i hovudsak skal vere dei same oversiktene som også kommunale føretak 

og interkommunale samarbeid (interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgåvefellesskap) oppretta etter kommuneloven, skal utarbeide. Dette inneber at 

interkommunale selskap som utarbeider rekneskap etter regnskapsloven, i stor grad blir 

underlagde dei same tilleggskrava som gjeld for kommunale føretak som utarbeider 

rekneskap etter reglane i regnskapsloven. Interkommunale selskap som utarbeider 

rekneskap etter reglane i kommuneloven, vil i stor grad underleggjast dei same krava som 

interkommunale samarbeid (interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgåvefellesskap).  

Forslaget til ny forskrift inneber enkelte nye krav. For eksempel blir det stilt nye krav til 

noteopplysningar i årsrekneskapen til selskapet, nærmare bestemt noteopplysningar om 

avdrag på lån mv. og om inntektene til selskapet mv. Vi ber om innspel på om det er fleire 

noteopplysningar som bør gjevast utover det som er nemnt i forslaget. Føresegnene i 

forslaget til ny forskrift er nærmare omtalte i punkt 14. 

 

11 Oppheve dei utdaterte overgangsføresegnene 

I IKS-loven §§ 40 og 41 er det gjeve overgangsføresegner som var nødvendige da lova 

blei vedteken og tredde i kraft. Desse er ikkje lenger relevante, og departementet foreslår 

at dei blir oppheva.    

 



Høyringsnotat om endringar i IKS-loven 25. mai 2022  

 

Side 33 av 51 

12 Økonomiske og administrative konsekvensar 

Samla sett vil ikkje endringane ha nemneverdige økonomiske eller administrative 

konsekvensar. Forslaga til endringar om valmetode av representantskapsmedlemmer i 

punkt 7 og delegering til kommunerådet i punkt 6 vil berre ha konsekvensar dersom dei 

blir nytta. Begge desse endringane kan gjere at det blir enklare for kommunen å velje 

medlemmer til representantskapet.  

Forslaget om å auke talet på varamedlemmer til representantskapet vil kunne ha 

økonomiske konsekvensar for kommunane, da dette er kommunale tillitsverv som gjev 

krav om godtgjering etter kommuneloven § 8-4. Det er kommunane sjølve som fastset 

godtgjeringa, men denne godtgjeringa kjem truleg til å vere lita. Dersom forskrifta til 

kommunen er slik at ho berre gjev godtgjering for deltaking i møte, vil ikkje endringa ha 

noko å seie.   

Endringane som knyter seg til møteoffentlegheit, kan krevje nye rutinar og nokre mindre 

investeringar til ulike IKT-anskaffingar for å ev. strøyme fjernmøte og kunngjere møta og 

gjere innkallinga, saklista og protokollane tilgjengelege for allmenta. Det vil også kunne 

krevje beskjedne ressursar til å publisere dokumenta på heimesida til selskapet. Dette vil 

truleg ikkje vere store utgifter, og eventuelle meirutgifter blir såleis dekte innanfor det 

ordinære budsjettet til selskapa.  

Endringane som er omtalte i punkt 5, om å redusere rolla staten har i organiseringa av 

selskapa, vil kunne bidra til smidigare og raskare oppløysing av selskapet. Det vil også 

føre til mindre arbeid for selskapa og departementet, da prosessen med å søkje om 

godkjenning frå departementet fell bort. Endringane vil også bidra til at spørsmål om 

utgang og utelukking blir endeleg avgjorde og direkte mellom deltakarane i selskapet utan 

at det kan bli behov for å vente på departementsbehandlinga av om det skal gjerast pålegg 

om vidare deltaking.  

Forslaga til endringar i økonomiføresegnene som er omtalte i punkt 10, vil ikkje ha 

særlege økonomiske eller administrative konsekvensar. Forslaget til endringar i 

minimumsavdrag på lån har likevel økonomiske konsekvensar for dei selskapa som ved 

ikraftsetjing har avdrag som er lågare enn nytt lovkrav. For desse vil endringa krevje 

høgare avdrag. Ein auke i avdragstakta er kostnadsinnparande, da rentekostnadene over tid 

blir lågare.  

 

13 Merknader til lovendringsforslaga 

Til § 4 

Det blir foreslege ei endring i tredje ledd som inneber at det ikkje må følgje av 

selskapsavtalen kor mange medlemmer det skal vere i styret til selskapet. Dette vil vere 

opp til representantskapet sjølv å bestemme innanfor reglane i § 10 første ledd. 
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Deltakarane kan likevel regulere talet på medlemmer i styret i selskapsavtalen dersom det 

er ønskjeleg.  

Noverande sjette til åttande punktum blir femte til sjuande punktum. 

Til § 6 

I første ledd fjerde punktum blir det foreslege innført ei plikt for deltakarane til å velje 

minst to varamedlemmer fleire enn dei har som faste medlemmer i representantskapet. Det 

vil bidra til at det er fleire varamedlemmer å velje mellom dersom den faste medlemmen 

er forhindra frå å møte.  

Det blir gjort ei presisering i første ledd sjette punktum som slår fast at godtgjering for 

vervet som leiar og nestleiar blir fastsett av representantskapet sjølv. Dette er rekna som 

verv i selskapet og blir ikkje rekna som å vere "kommunalt tillitsverv" etter 

kommuneloven § 8-4. Sjølve vervet som medlem i representantskapet er likevel eit 

kommunalt verv, og godtgjeringa for å vere medlem skal dermed fastsetjast og utbetalast 

av den aktuelle deltakaren vedkommande medlem representerer.  

Endringane i andre ledd inneber at dei enkelte kommunestyra, fylkestinga kan nytte 

avtaleval ved val av representantskapsmedlemmene sine. Dette vil berre vere aktuelt der 

kommunane eller fylkeskommunen har meir enn ein medlem. Når berre éin medlem blir 

vald, vil det vere fleirtalsval som er eigna valform. Det blir også foreslege eit nytt 

punktum i andre ledd som klargjer at reglane om valordning også gjeld der eit 

interkommunalt selskap er deltakar i eit anna interkommunalt selskap og 

representantskapet i deltakarselskapet skal velje medlemmer til representantskapet.  

I nytt tredje ledd blir det opna for at kompetansen til å velje representantskapsmedlem kan 

delegerast til kommunerådet eller fylkesrådet eller også delegerast vidare til ein enkelt 

kommuneråd eller fylkesråd så lenge ikkje kommunestyret eller fylkestinget har vedteke 

noko anna. Føresegna svarer til kommuneloven § 18-3 andre ledd og § 19-3 andre ledd om 

val av medlemmer til representantskapet i høvesvis interkommunale politiske råd og 

kommunalt oppgåvefellesskap. 

Noverande tredje og fjerde ledd blir fjerde og nytt femte ledd. 

Til § 7 

I første ledd andre punktum blir det presisert at representantskapet, i tillegg til å behandle 

rekneskapen, budsjettet og økonomiplanen også skal behandle årsmeldinga til selskapet, 

jf. § 27. Paragrafen må sjåast i samanheng med § 27 andre ledd om rekneskapen til 

selskapet.   

Til  § 8 

I nytt andre ledd blir det presisert at møte i representantskapet skal kunngjerast på ein 

tenleg måte. Det betyr at det må gjerast på ein måte som gjer det nokså enkelt for 

innbyggjarane å finne informasjonen, for eksempel ved å leggje han ut på nettsidene til 

selskapet og deltakarkommunen. Alle møte skal kunngjerast, og det gjeld også dersom ein 
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går ut frå at heile eller delar av møtet skal lukkast. Den nye føresegna svarer til reglane i 

kommuneloven § 11-3.  

Noverande andre ledd blir etter forslaget tredje ledd. Det blir i tredje ledd foreslege eit 

nytt tredje punktum om at saklista og andre møtedokument som ikkje er unnatekne frå 

offentlegheit, skal vere tilgjengelege for allmenta. På same måten som kunngjeringa av tid 

og stad for møtet, så skal dokumenta vere enkle å finne for innbyggjarane, for eksempel 

på nettsida til selskapet og nettsidene til deltakarkommunane. 

Forslaga til endringar i § 8 vil berre gjelde dei selskapa som offentleglova gjeld for, jf. 

offentleglova § 2 første og andre ledd. Selskapa må derfor sjølve gjere ei vurdering av om 

dei er omfatta av lova eller ikkje, noko dei uansett anten har gjort eller må gjere.    

Til § 9 

Endringane i åttande ledd inneber at møteprotokollane i hovudsak skal følgje same reglar 

om offentlegheit som kommuneloven, dvs. at dei skal vere tilgjengelege for allmenta. 

Vidare blir det også foreslege at møteprotokollen kan underskrivast elektronisk.  

Nytt niande ledd innfører møteoffentlegheitsprinsippet for møta til representantskapet. 

Tilvisinga til kommuneloven § 11-8 inneber at alle møte i utgangspunktet skal vere opne, 

men skal lukkast ved behandlinga av ei sak dersom det inneheld opplysningar som er 

omfatta av teieplikt, eller gjeld dei tenestlege tilhøva til ein arbeidstakar. Vidare kan 

representantskapsmøte lukkast dersom omsynet til personvern krev det eller det ligg føre 

tungtvegande offentlege interesser og det vil komme fram opplysningar som kunne vore 

unnatekne offentlegheit dersom dei hadde stått i eit dokument. Dersom 

representantskapsmøte ønskjer å lukke, skal dette vedtakast konkret, og det skal stå i 

møteprotokollen om vedtaket er lukka med tilvising til den aktuelle heimelen for lukking.  

Forslaga til endringar i § 9 vil berre gjelde dei selskapa som offentleglova gjeld for. 

Selskapa må sjølv gjere ei vurdering av om dei er omfatta av lova eller ikkje.  

Til § 10 første ledd 

Endringa heng saman med endringa i § 4 om innhaldet i selskapsavtalen og slår fast at 

representantskapet bestemmer talet på medlemmer i styret. Det følgjer av lova allereie at 

det er nokre krav til minstetalet, men utover dette vil det vere representantskapet sjølv 

som fastset talet.  

Nytt første ledd sjette punktum slår fast at det er representantskapet som skal fastsetje 

godtgjeringa til styremedlemmene. Dette fører vidare føresegna i forskrift 17. desember 

1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper 

§ 2 første ledd andre punktum. 

Til § 11 

Endringane inneber ei plikt for selskapet til å kunngjere styremøte og tilgjengeleggjering 

av saklister og saksdokument og svarer til endringane i § 8 om møte i representantskapet. 

Det betyr mellom anna at det må gjerast på ein måte som gjer det nokså enkelt for 
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innbyggjarane å finne ut når styremøte skal vere, kva som er på saklista, og gi tilgang til 

saksdokumenta. Dette blir for eksempel gjort ved å leggje det ut på nettsidene til selskapet 

og deltakarkommunane. Alle møte skal kunngjerast, og det gjeld også dersom ein går ut 

frå at heile eller delar av møtet skal lukkast. Den nye føresegna svarer til reglane i 

kommuneloven § 11-3.  

Forslaga til endringar i § 11 vil berre gjelde for styra i selskap som er omfatta av 

offentleglova. 

Til § 12 

I fjerde ledd blir det teke inn eit nytt punktum om at møteboka i utgangspunktet skal 

gjerast tilgjengeleg for allmenta, og som svarer til endringane i § 9. I nye femte ledd blir 

det innført reglar om møteoffentlegheit for styret. Det er reglane i kommuneloven som 

skal gjelde tilsvarande for styret, dvs. at møte i utgangspunktet er opne, men kan lukkast 

etter føresegner i kommuneloven § 11-5 andre og tredje ledd. Elles er det dei same reglane 

som i forslaget til nytt åttande ledd i § 9.  

Til § 13 første ledd 

I første ledd andre punktum er det teke inn at forvaltningsansvaret til styret omfattar ei 

forsvarleg, i staden for ei tilfredsstillande, organisering av verksemda til selskapet. Dette 

er ei språkleg endring for at ordlyden framleis skal harmonisere med føresegna i 

aksjeloven § 6-12 første ledd andre punktum. I tillegg er det som tidlegare var 

første punktum, delt i to nye første og andre punktum for å gjere det tydeleg at heile 

første ledd handlar om forvaltningsansvaret til styret og det nærmare innhaldet av det. 

I tredje punktum er det teke inn ei presisering om at forvaltningsansvaret styret har, også 

omfattar å sjå til at verksemda blir driven i samsvar med økonomiplanen til selskapet.  

Fjerde punktum er endra i samsvar med ordlyden i aksjeloven § 6-12 tredje ledd. Dette 

presiserer at forvaltningsansvaret styret har, også omfattar ei plikt til å halde seg orientert 

om den økonomiske stillinga til selskapet. Rapportering frå dagleg leiar vil normalt vere 

grunnlaget for dette. Styret har, uavhengig av rapportering frå dagleg leiar, eit 

sjølvstendig ansvar for å halde seg orientert, noko som særleg vil vere påkravd dersom 

økonomien til selskapet er usikker eller utfordrande. Fjerde punktum presiserer vidare at 

forvaltningsansvaret styret har, også omfattar å sjå til at verksemda til selskapet, og ikkje 

berre formuesforvaltninga, blir kontrollert på trygg nok måte. At styret skal sjå til at 

"virksomhet[en]" til selskapet (i tillegg til rekneskapen og formuesforvaltninga til 

selskapet) blir kontrollert på trygg nok måte, endrar ikkje ansvaret dagleg leiar har for 

internkontroll etter § 14 fjerde ledd.  

Ansvaret for å sørgje for at rekneskapen blir kontrollert på trygg nok måte, omfattar også 

bokføringa, jf. plikta til å følgje bokføringsloven i § 27 og bokføringsplikta etter 

bokføringsloven § 2 andre ledd.  
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Til § 15 

Departementet foreslår eit nytt andre ledd i paragrafen, som slår fast at reglane i 

forvaltningsloven om teieplikt gjeld for dei interkommunale selskapa som offentleglova 

gjeld for. Mange av selskapa som vert omfatta av offentleglova, er uansett omfatta av 

verkeområdet til forvaltningsloven, men endringa i andre ledd sikrar at selskapa som er 

omfatta av offentleglova har heimel for å halde att teiepliktige opplysningar og lukke 

møta når dei diskuterer saker med teiepliktige opplysningar. Endringa inneber også at 

selskapa får ei plikt til å halde att teiepliktige opplysningar frå saklista og saksdokument 

som blir lagde ut på heimesida til selskapet etter dei nye føresegnene i §§ 8 og 11.  

Til § 18 

I føresegna er det gjort fleire endringar for å samle reglane for behandlinga av 

økonomiplanen og årsbudsjettet i éi felles føresegn. Myndet som er lagt til 

representantskapet og styret her, kan ikkje delegerast. Reglane om innhaldet i 

økonomiplanen og årsbudsjettet er samla i forslaget til ny § 20. 

Første ledd første punktum fastset at representantskapet sjølv vedtek økonomiplanen for 

dei fire neste åra. Dette er ei flytting av føresegner frå § 20 første ledd første og tredje 

punktum. Første punktum fastset også at representantskapet vedtek årsbudsjettet for det 

kommande kalenderåret. Dette er ei flytting av føresegner i § 18 første ledd 

første punktum.   

Andre punktum presiserer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal fastsetjast før årsskiftet. 

Føresegna i gjeldande § 18 andre ledd blir oppheva, sjå forslaget til endringar i § 20 som 

erstattar dette. 

Føresegna i gjeldande § 18 tredje ledd blir oppheva. Departementet ser ikkje behov for ein 

heimel til å fastsetje nærmare reglar om myndet til representantskapet i forskrift. 

Heimelen til å gje forskrift med nærmare reglar om innhaldet i økonomiplanen og 

årsbudsjettet blir flytta til § 20. 

Til § 19 

Første ledd er nytt og svarer i hovudsak til kommuneloven § 14-5 første ledd og 

forskrift 17.12.1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper § 2 første ledd første punktum og § 2 andre ledd. Første 

punktum slår fast at årsbudsjettet er bindande, både for representantskapet sjølv og for 

underordna organ i selskapet. Etter andre punktum har styret mynde til å fastsetje den 

nærmare fordelinga (spesifikasjonen) av korleis dei økonomiske rammene (løyvingane) i 

årsbudsjettet skal disponerast, innanfor vedtak frå representantskapet. Etter 

tredje punktum kan styret også få mynde til å bruke delar av ei driftsløyving til 

investeringstiltak. Fjerde punktum presiserer at når selskapet er rettsleg forplikta til å 

gjere ei utbetaling, gjeld ikkje kravet i første punktum om budsjettheimel.  

Andre ledd fører vidare, med fleire språklege endringar, meldeplikta styret har overfor 

representantskapet. Meldeplikta tek til å gjelde når utviklinga tilseier at det vil oppstå eit 
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vesentleg avvik frå årsbudsjettet. Den tilhøyrande plikta styret har til å forslå endringar i 

budsjettet, er vidareført. Det same er også kravet om at saka skal behandlast av 

representantskapet (i møte, som leiaren av representantskapet har ansvar for, jf. § 8 

første ledd).  

Til § 20 

I føresegna er det gjort fleire endringar for å samle reglane om innhaldet i økonomiplanen 

og årsbudsjettet i éi felles føresegn. Endringane er gjorde i lys av krava til økonomiplanen 

og årsbudsjettet i kommuneloven § 14-4. Det vil seie at krava til økonomiplanen og 

årsbudsjettet for interkommunale selskap i stor grad samsvarer med krava i 

kommuneloven til økonomiplanen og årsbudsjettet for kommunar. Det vil også seie at 

krava til innhaldet i økonomiplanen og innhaldet i årsbudsjettet i hovudsak vil vere dei 

same.   

Første ledd er nytt og stiller krav om at økonomiplanen skal synleggjere korleis formål og 

strategiar blir følgde opp og gjennomførte. Dette byggjer på at formål og strategiar gjev 

retning for tiltaka og prioriteringane i økonomiplanen. Føresegna har sin parallell i 

kommuneloven § 14-4 første ledd.  

Økonomiplanen skal normalt ha som funksjon å vere retningsgjevande for dei andre 

planane og årsbudsjetta selskapet har. Økonomiplanen skal likevel ikkje ha ein bindande 

funksjon i så måte, slik at det etter lova skal vere høve til å fråvike økonomiplanen når 

selskapet fastset andre planar og årsbudsjettet. Det blir derfor foreslege å oppheve 

gjeldande § 20 første ledd andre punktum, da det ikkje rekna som nødvendig å lovfeste at 

økonomiplanen skal leggjast til grunn ved budsjettarbeidet til selskapet og anna 

planleggingsarbeid.  

Andre ledd svarer til kommuneloven § 14-4 andre ledd. For økonomiplanen til selskapet 

svarer krava i hovudsak til krava i gjeldande § 20 første ledd. For årsbudsjettet inneber 

føresegna fleire krav til innhaldet i årsbudsjettet, samanlikna med gjeldande § 18 

andre ledd.  

Tredje ledd fører vidare kravet i § 18 andre ledd om at årsbudsjettet skal vere realistisk. 

Føresegna svarer til realismekravet i kommuneloven § 14-4 tredje ledd. Føresegna stiller i 

tillegg krav om at årsbudsjettet skal vere fullstendig og oversiktleg, jf. kommuneloven 

§ 14-4 tredje ledd. 

Fjerde ledd første punktum stiller krav om budsjettbalanse. Andre punktum stiller krav om 

dekning av underskott og svarer til forskrift 17. desember.1999 nr. 1568 om årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 4 første ledd femte punktum.  

Femte ledd inneber eit krav om at oppstillingane av økonomiplanen, årsbudsjettet og 

årsrekneskapen skal kunne jamførast. Føresegna svarer til kravet i kommuneloven § 14-4 

fjerde ledd andre punktum og § 14-6 andre ledd andre punktum. 

Sjette ledd gjev departementet heimel til å fastsetje forskrift med nærmare krav til 

innhaldet i økonomiplanen og årsbudsjettet. Som hovudregel vil dette omfatte reglar om 

korleis økonomiplanen, årsbudsjettet og årsrekneskapen skal stillast opp.  
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Til § 22: 

Andre ledd fører vidare, med enkelte språklege endringar, høvet i gjeldande § 22 

andre ledd første og andre punktum til å ta opp lån til eigne investeringar, men med 

fråtrekk for eventuell meirverdiavgiftskompensasjon. Høvet til lån svarer til 

kommuneloven § 14-15 første ledd.  

Tredje ledd er nytt og gjev høve til å ta opp lån for å finansiere kjøp av alle aksjane i eit 

eigedomsselskap som skal eigast av selskapet sjølv, føresett at dei oppstilte vilkåra er 

oppfylte. Føresegna svarer til kommuneloven § 14-15 andre ledd.  

Fjerde ledd fører vidare, med enkelte språklege endringar, høvet i gjeldande § 22 

andre ledd tredje punktum, til å ta opp likviditetslån og etablere trekkrettar. Føresegna 

svarer til kommuneloven § 14-15 tredje ledd.  

Femte ledd fører vidare, med enkelte språklege endringar, høvet i gjeldande § 22 

andre ledd første punktum til å konvertere (refinansiere) eksisterande lån. Føresegna 

svarer til kommuneloven § 14-14 første ledd andre punktum.  

Sjette ledd fører vidare gjeldande § 22 tredje ledd med fleire språklege endringar i 

samsvar med kommuneloven § 28-3 andre ledd. Med endringane blir det presisert at 

nemnde vedtak ikkje er gyldig før departementet har godkjent vedtaket.  

Sjuande ledd første punktum stiller framleis krav til årlege avdrag, men det er ikkje lenger 

eit krav om at dei årlege avdraga skal vere "like". Føresegna svarer til kommuneloven 

§ 14-18 første ledd punktum, som mellom anna inneber ei plikt til å gjere årlege 

nedbetalingar (avdrag) på lån. Minimumskravet til storleiken på årlege avdrag 

(minimumsavdraget) i andre og tredje punktum er endra samanlikna med gjeldande § 22 

fjerde ledd andre punktum og svarer no til minimumskravet i kommuneloven § 14-18 

andre og tredje punktum.  

Niande ledd skal svare til kommuneloven § 14-1 tredje ledd, og det er gjort fleire 

språklege endringar i samsvar med dette.    

Til § 27 

Første ledd første punktum fører vidare at selskapet skal utarbeide årsrekneskap og 

årsmelding i samsvar med regnskapsloven. Andre punktum er nytt og stiller krav om at 

årsmeldinga, i tillegg til dei opplysningane som er kravde etter regnskapsloven, også skal 

gjere greie for vesentlege avvik frå årsbudsjettet og budsjettpremissane og for 

måloppnåinga til selskapet og andre vesentlege ikkje-økonomiske tilhøve. Dette svarer til 

kommuneloven § 14-7 andre ledd bokstav b og c.  

Andre ledd første punktum fører vidare at selskapet, i staden for å følgje regnskapsloven, 

kan utarbeide rekneskap etter prinsippa i kommuneloven. Føresetnaden er at dette er 

fastsett i selskapsavtalen, jf. gjeldande § 27 første ledd andre punktum. Føresegna 

presiserer no at det i slike tilfelle er kommuneloven § 14-6 andre til fjerde ledd, irekna 

tilhøyrande forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 
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årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., som gjeld for årsrekneskapen, mens 

det er kommuneloven § 14-7 andre ledd som gjeld for årsmeldinga.  

Tredje ledd fører vidare bokføringsplikta, jf. gjeldande § 27 første ledd tredje punktum. 

Fjerde ledd er nytt og erstattar gjeldande 17.12.1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap 

og årsberetning for interkommunale selskaper § 4 første og andre punktum. Etter 

første punktum er fristen for å avleggje rekneskapen forlengd til 22. februar, i samsvar 

med kommuneloven § 14-6 sjette ledd. Fristen samsvarer også med fristen for 

rekneskapsrapporteringa til KOSTRA, jf. KOSTRA-forskriften § 5 tredje ledd. Fristen for 

å leggje fram årsmeldinga er 31. mars, tilsvarande fristen i kommuneloven § 14-7 

tredje ledd. Det er nytt at det er sett ein frist for å leggje fram årsmeldinga. Andre punktum 

presiserer kravet om rekneskapsrevisjon, det vil seie at årsrekneskapen og årsmeldinga 

skal gjennom finansiell revisjon. Etter tredje punktum er fristen revisor har for å leggje 

fram revisjonsmeldinga, forlengd til 15. april, tilsvarande fristen i kommuneloven § 24-8 

første ledd.  

Femte ledd første punktum fører vidare at årsrekneskapen og årsmeldinga skal fastsetjast 

av representantskapet. Føresegna forlengjer fristen til seinast 30. juni, tilsvarande fristen i 

regnskapsloven § 3-1 tredje ledd og kommuneloven § 14-3 andre ledd første punktum. 

Dette erstattar gjeldande forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap 

og årsberetning for interkommunale selskaper § 4 tredje punktum. Andre og 

tredje punktum fører vidare at vedtaket skal vise korleis eit overskott skal disponerast eller 

eit underskott skal dekkjast inn, og fristen for å dekkje inn underskott, jf. gjeldande 

forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper § 4 fjerde og femte punktum. Fjerde punktum fører vidare at 

styret legg fram forslaget til vedtak om årsrekneskap og årsmeldinga, irekna om 

disponering av overskott og dekning av underskott. 

Sjette ledd gjev departementet heimel til å fastsetje forskrift med nærmare krav til 

innhaldet i årsrekneskapen og årsmeldinga. Som hovudregel vil dette omfatte reglar om 

korleis årsrekneskapen skal stillast opp, og eventuelle tilleggskrav til innhaldet i 

årsmeldinga, utover det som følgjer av regnskapsloven og kommuneloven. 

Til § 30 

Forslaget er at sjuande og åttande ledd blir oppheva. Det inneber at verken 

representantskapet eller dei andre deltakarane kan bringe spørsmålet om utgang inn for 

departementet. Spørsmålet om utgang vil da vere opp til den enkelte deltakaren aleine og 

følgje hovudregelen i føresegna eller noko anna følgjer av selskapsavtalen. Endringa 

inneber også at sjølv om det står i selskapsavtalen at spørsmål om utgang kan bringast inn 

for departementet, vil ikkje det ha noko å seie ved endringa i § 30. Selskapsavtalen kan 

ikkje gje slikt mynde til departementet.  

Til § 31 

Forslaget er at femte ledd blir oppheva. Det vil da ikkje lenger vere mogleg for den 

deltakaren som blir utelukka frå selskapet, å bringe spørsmålet om utelukking inn for 
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departementet. Eventuelle tvistar om utelukking må da løysast på andre måtar. Dette gjeld 

sjølv om selskapsavtalen også etter lovendringa inneheld ei føresegn om at spørsmål kan 

bringast til departementet.   

Til § 32 

Det blir foreslege at kravet om at departementet må godkjenne oppløysinga i  fjerde ledd, 

blir oppheva. Sidan departementet ikkje lenger må godkjenne oppløysinga, vil det heller 

ikkje vere aktuelt å gje nærmare føresegner om gjennomføringa av avviklinga. Selskapet 

kan dermed gå vidare med avviklinga når alle deltakarane har gjeve si tilslutning til 

oppløysinga og "er enige om det", jf. første ledd. 

Til § 33 

Som følgje av endringa i § 32 om at departementet ikkje må godkjenne oppløysinga av eit 

selskap, så blir det gjort ei endring i første ledd første punktum som inneber at det skal 

veljast avviklingsstyret når alle deltakarane har gjeve sitt samtykke til oppløysinga. 

Departementet meiner representantskapet også på førehand kan velje eit avviklingsstyre i 

forkant av behandlinga hos dei ulike deltakarane, men dette trer ikkje i funksjon før siste 

deltakar har gjeve tilslutninga si til avviklinga. På bakgrunn av endringane i rolla 

departementet har ved oppløysingar, skal departementet heller ikkje kunne koplast inn når 

det gjeld val av avviklingsstyret. Det vil no berre vere opp til representantskapet sjølv å 

velje avviklingsstyret, og det er ikkje mogleg å krevje at departementet skal gjere det 

valet.  

 

14 Merknader til forslag til budsjett- og 

regnskapsforskriften for IKS 

Til § 2 

Føresegnene i § 2 gjeld for dei selskapa som utarbeider årsrekneskap etter regnskapsloven, 

jf. IKS-loven § 27 første ledd. 

Første og andre ledd stiller krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal innehalde 

bestemte oversikter. Dette svarer i hovudsak til det som gjeld for budsjettet til kommunale 

føretak som følgjer regnskapsloven, jf. forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 7-2.   

Første ledd første punktum stiller krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal 

innehalde ei resultatoppstilling etter anten regnskapsloven § 6-1 eller § 6 1 a. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal i tillegg innehalde ei oppstilling av 

investeringsutgiftene (utgifter til investeringar i anleggsmiddel) med finansiering (eigne 

midlar, tilskott frå andre, andre inntekter eller lån), men forskrifta stiller ikkje nærmare 

krav til denne oppstillinga. Oppstillinga kan ta utgangspunkt i oversikta etter forskrift 

7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner 
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og fylkeskommuner mv. § 5-5 første ledd, så langt denne passar. Det er ikkje krav om 

løyvingsoversikter etter forskrifta § 5-4. 

Andre punktum stiller krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet også skal innehalde 

beløp for det førre budsjettåret og den sist vedtekne årsrekneskapen.  

Andre ledd stiller krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal ha ei oversikt over 

gjeldsutviklinga mv. Dette svarer til forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-7. 

Selskapet skal også vise låneopptaket for året og avdraga på lån. 

Tredje og fjerde ledd stiller krav om at årsrekneskapen, i tillegg til det som følgjer av 

regnskapsloven, også skal innehalde ytterlegare oppstillingar og noteopplysningar. Dette 

svarer i hovudsak til det som gjeld for budsjettet til kommunale føretak som følgjer 

regnskapsloven, jf. forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap 

og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 7-3.   

Tredje ledd første punktum inneber at årsrekneskapen, i tillegg til dei oppstillingane som 

følgjer av regnskapsloven, også må innehalde ei oppstilling av investeringsutgiftene og 

finansieringa av desse. Kravet kjem i tillegg til det som følgjer av regnskapsloven. 

Oppstillinga skal svare til budsjettoppstillinga nemnd i første ledd punktum. Ei slik 

rekneskapsoppstilling kan ikkje utelatast frå årsrekneskapen, sjølv om regnskapsloven 

ikkje krev ei slik oppstilling.  

Andre punktum stiller krav om at årsrekneskapen også skal innehalde beløp for det 

opphavleg vedtekne årsbudsjettet, det regulerte årsbudsjettet og den førre årsrekneskapen.  

Oppstillingane i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsrekneskapen må stillast opp på den 

same måten slik at dei kan jamførast, jf. IKS-loven § 20 femte ledd. 

Fjerde ledd inneber at årsrekneskapen, i tillegg til dei noteopplysningane som følgjer av 

regnskapsloven, også må innehalde noteopplysningane som nemnde. Det vil seie 

noteopplysningar om minimumsavdrag mv. (§ 5-12 første ledd bokstav b) og låneavdraga 

til selskapet. Det vil vidare seie opplysningar om inntektene selskapet har frå høvesvis 

deltakarkommunane og andre (§ 8-2 første ledd bokstav a og b), noko som svarer til det 

som interkommunale politiske råd og kommunale oppgåvefellesskap må gje som 

noteopplysningar i årsrekneskapane sine. Krava kjem i tillegg til det som følgjer av 

regnskapsloven. Noteopplysningane kan ikkje utelatast frå årsrekneskapen, sjølv om 

regnskapsloven ikkje krev ei slik oppstilling, jf. tredje punktum om at regnskapsloven      

§ 7-1 tredje ledd ikkje gjeld.  

Til § 3 

Føresegnene i § 3 gjeld for dei selskapa som utarbeider årsrekneskap etter kommuneloven 

med forskrift, jf. IKS-loven § 27 andre ledd. 

Første ledd inneber at reglane i forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. kapittel 2 og 3 gjeld 

for økonomiplanen og årsbudsjettet.  
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Andre ledd første punktum inneber at økonomiplanen og årsbudsjettet skal innehalde eit 

driftsbudsjett stilt opp i tråd med forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-6 og eit 

investeringsbudsjett i tråd med § 5-5 første ledd. Det er altså ikkje krav om 

løyvingsoversikter etter forskrifta § 5-4. 

Andre ledd andre punktum stiller krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet også skal 

innehalde beløp for det førre budsjettåret og den sist vedtekne årsrekneskapen.  

Tredje ledd stiller krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal ha ei oversikt over 

gjeldsutviklinga mv. Dette svarer til forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-7. 

Fjerde ledd første punktum inneber at kommuneloven § 14-6 andre til fjerde ledd og 

forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

kommuner og fylkeskommuner mv. kapittel 2 til 4 gjeld for årsrekneskapen til selskapet. 

Femte ledd første punktum inneber at årsrekneskapen skal innehalde eit driftsrekneskap 

stilt opp i tråd med forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap 

og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-6, eit investeringsrekneskap i 

tråd med § 5-5 første ledd og eit balanserekneskap i tråd med § 5-8. Det er altså ikkje krav 

om løyvingsoversikter etter forskrifta § 5-4. 

Femte ledd andre punktum stiller krav om at årsrekneskapen også skal innehalde beløp for 

det opphavlege vedtekne årsbudsjettet, det regulerte årsbudsjettet og den førre 

årsrekneskapen. 

Oppstillingane i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsrekneskapen må stillast opp på den 

same måten slik at dei kan jamførast, jf. IKS-loven § 20 femte ledd. 

Sjette ledd inneber at årsrekneskapen skal innehalde noteopplysningane som nemnde i 

forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-10 til § 5-15 og § 8 2 første ledd bokstav a og b. 

Sjuande ledd opnar for at det i oppstillingane etter andre og fjerde ledd kan gjerast ei 

oppdeling eller tilføying av postar, at postar blir slegne saman, eller at postar blir utelatne.  

 

15 Forslag til lovendringar 

I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven) blir desse 

endringane foreslegne:  

 

§ 4 tredje ledd skal lyde:  

Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende: 

1. selskapets foretaksnamn; 

2. angivelse av deltakarane; 

3. selskapets formål; 
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4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor; 

5. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet; 

6. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i 

selskapet dersom denne avviker fra eierandelen; 

7. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte 

deltaker oppnevner; 

8. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen. 

 

§ 6 skal lyde:  

Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med 

minst én representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine 

representanter. Er et interkommunalt selskap deltaker, oppnevner selskapets 

representantskap dets representanter. Det skal oppnevnes minst to varamedlemmer for 

hver faste medlem. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet 

selv sin leder og nestleder. Godtgjøring til vervet som leder og nestleder fastsettes av 

representantskapet selv.  

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges 

ved forholdsvalg, avtalevalg eller flertallsvalg. Det samme gjelder når representantskapet 

i et interkommunale selskap velger sine representanter.  

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret 

eller fylkestinget selv fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens 

eller fylkeskommunens representanter. Kommunerådet eller fylkesrådet kan 

videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke kommunestyret 

eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

 

Tredje og fjerde ledd blir femte og sjette ledd.  

 

§ 7 første ledd skal lyde: 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet . 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets økonomiplan, 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning og andre saker som etter loven eller 

selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. 

 

§ 8 nytt andre ledd og tredje ledd skal lyde: 

Møte i representantskapet i interkommunalt selskap som er omfattet av virkeområdet 

til offentleglova, skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møte 

vil bli helt eller delvis lukket etter § 9 åttende ledd.   

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal 

inneholde sakliste. De enkelte deltakere skal med samme frist varsles om innkallingen og 

saklisten. Saklisten og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet skal 

være tilgjengelig for allmennheten i interkommunale selskaper som er omfattet av 

virkeområdet til offentleglova.  
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Tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 9 åttande og nytt niande ledd skal lyde: 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives 

av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets 

begynnelse. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å signere protokollen. 

Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen.  

Med unntak av delene som er unntatt fra offentlighet, skal protokollen i interkommunale 

selskaper som er omfattet av virkeområdet til offentleglova, være tilgjengelig for 

allmennheten.  

Reglene om møteoffentlighet i kommuneloven § 11-5 gjelder tilsvarende for 

representantskapsmøte i interkommunale selskaper som er omfattet av virkeområdet til 

offentleglova. Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes ved behandlingen av en sak, skal 

hjemmelen for vedtaket tas inn i protokollen.  

 

§10 første ledd skal lyde:  

Selskapet skal ha et styre på minst tre medlemmer. Dersom de ansatte skal velge 

styremedlemmer etter åttende eller niende ledd i paragrafen her, skal styret ha minst fem 

medlemmer. Dersom de ansatte skal velge styremedlemmer etter tiende ledd i paragrafen 

her, skal styret ha minst syv medlemmer. For øvrig bestemmer representantskapet antallet 

styremedlemmer. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret 

gjelder tilsvarende. Representantskapet fastsetter selv godtgjøringen til styremedlemmene. 

 

§ 11 skal lyde: 

Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Medlem av styret 

og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles. Møtet i styret i interkommunale 

selskaper som er omfattet av virkeområdet til offentleglova, skal kunngjøres på en 

hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis lukket etter § 12 

femte ledd. Om styret ikke for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, har daglig leder 

rett til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene. 

Styrets leder innkaller til styremøte. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, 

så langt mulig, inneholde en sakliste utarbeidet av styrelederen.  Sakslisten og andre 

møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet skal i interkommunale selskaper som 

er omfattet av virkeområdet til offentleglova, være tilgjengelig for allmennheten. 

 

§ 12 femte og nytt sjette ledd skal lyde: 

Det skal føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige 

tilstedeværende styremedlemmer. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å 
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signere protokollen. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan 

kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. Med unntak av delene som er unntatt fra 

offentlighet, skal møteprotokollen i interkommunale selskaper som er omfattet av 

virkeområdet til offentleglova, være tilgjengelig for allmennheten. 

Reglene om møteoffentlighet i kommuneloven § 11-5 gjelder tilsvarende for 

styremøter i interkommunale selskaper som er omfattet av virkeområdet til offentleglova. 

Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes ved behandlingen av en sak, skal hjemmelen for 

vedtaket tas inn i protokollen. 

 

§ 13 første ledd skal lyde: 

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har ansvar for en forsvarlig 

organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar 

med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets økonomiplan og årsbudsjett og andre 

vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal holde seg orientert om 

selskapets økonomiske stilling og påse at selskapets virksomhet, regnskap og 

formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

§ 15 skal lyde:  

§ 15 Inhabilitet og taushetsplikt 

Om inhabilitet for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer 

gjelder kommuneloven § 13-3 og § 11-10 tilsvarende.  

Forvaltningsloven §§ 13 til 13 g gjelder tilsvarende for enhver som utfører tjeneste 

eller arbeid for et interkommunalt selskap som er omfattet av offentleglova.  

 

§ 18 skal lyde: 

§ 18 Økonomiplan og årsbudsjett 

Representantskapet skal selv vedta selskapets økonomiplan for de fire neste årene og 

selskapets årsbudsjett for det kommende året. Vedtaket skal treffes før årsskiftet. 

 

§ 19 skal lyde: 

§ 19 Årsbudsjettets bindende virkning. Vesentlige budsjettavvik 

Årsbudsjettet er bindende for representantskapet og underordnete organer. Styret 

for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene i årsbudsjettet. 

Første punktum er ikke til hinder for at representantskapet kan gi et underordnet organ 

myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning til drift skal benyttes til å finansiere 

investeringer. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som selskapet har en rettslig 

plikt til å foreta. 
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Hvis utviklingen tilsier at inntektene eller kostnadene vil avvike vesentlig 

sammenholdt med årsbudsjettet, skal selskapets styre straks gi melding til 

representantskapet. Styret skal deretter legge frem forslag til endringer i årsbudsjettet, 

som skal behandles av representantskapet. 

 

§ 20 skal lyde: 

§ 20 Innholdet i økonomiplanen og årsbudsjettet 

Økonomiplanen skal vise hvordan selskapets formål og strategier for selskapet skal 

følges opp. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise selskapets prioriteringer og økonomiske 

rammer for virksomheten, og de målene og premissene som økonomiplanen og 

årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i selskapets økonomi og utviklingen 

i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi 

hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal være realistiske, fullstendige og oversiktlige.  

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse. Et underskudd i 

årsregnskapet som ikke dekkes inn på årsbudsjettet året etter at det oppsto, skal dekkes 

inn det andre året etter at det oppsto. 

Økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet skal stilles opp på samme måte.  

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innholdet i økonomiplanen og 

årsbudsjettet. 

 

§ 22 skal lyde: 

§ 22 Lån, garantier og finansiell risiko 

Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom 

selskapet skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede 

låneopptak. 

Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer i varige driftsmidler som skal 

eies av selskapet selv. Det kan ikke tas opp lån for den delen av anskaffelseskost som blir 

kompensert etter merverdiavgiftskompensasjonsloven. 

Selskapet kan ta opp lån for å finansiere kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap som 

skal eies av selskapet selv, hvis eiendomsselskapet ikke har 

1. annen virksomhet enn å eie fast eiendom og å drifte denne 

2. vesentlige forpliktelser som gjelder annet enn eiendommen 

3. andre ansatte enn daglig leder. 

Selskapet kan inngå avtale om driftskreditt eller ta opp likviditetslån. 

Eksisterende lån kan refinansieres. 

Dersom en av deltakerne er registrert i ROBEK etter kommuneloven § 28-1, er 

selskapets vedtak om å ta opp lån ikke gyldig før det er godkjent av departementet. Et 

vedtak om å inngå en avtale om leie av varige driftsmidler hvor leieavtalen kan påføre 

selskapet utgifter ut over de fire neste budsjettårene, er heller ikke gyldig før det er 

godkjent av departementet. 
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Selskapets samlete lånegjeld etter andre ledd til fjerde ledd skal avdras årlig. 

Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på selskapets avskrivninger i 

regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på 

selskapets avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra 

lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret.  

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. 

Selskapet skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer 

vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.  

Avtale i strid med bestemmelsene i første, fjerde og sjette ledd er ugyldig. 

 

§ 27 skal lyde: 

§ 27 Selskapets regnskap 

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Årsberetningen skal også 

redegjøre for  

1. vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige 

avvik fra representantskapets premisser for bruken av de økonomiske rammene, 

2. selskapets måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 

betydning for deltakerne eller innbyggerne 

Det kan i selskapsavtalen bestemmes at selskapet i stedet skal utarbeide årsregnskap 

og årsberetning etter kommuneloven § 14-6 andre til fjerde ledd og § 14-7 andre ledd.  

Selskapet har bokføringsplikt etter bokføringsloven. 

Årsregnskapet skal avlegges senest 22. februar og årsberetningen skal avgis senest 

31. mars. Årsregnskapet og årsberetningen skal revideres av regnskapsrevisor. 

Revisjonsberetningen skal avgis til representantskapet senest 15. april.  

Årsregnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet  senest seks måneder 

etter regnskapsårets slutt. Vedtaket skal angi hvordan et overskudd skal disponeres eller 

et underskudd skal dekkes inn. Underskudd på årsregnskapet som ikke dekkes på 

budsjettet i det året regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års 

budsjett. Styret legger frem forslag til årsregnskap og årsberetning. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innholdet i årsregnskapet og 

årsberetningen. 

 

§ 30 sjuande og åttande ledd blir oppheva. 

 

§ 31 femte ledd blir oppheva. 

 

§ 32 fjerde ledd blir oppheva. 
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§ 33 første ledd blir oppheva. Noverande andre ledd blir første ledd, noverande tredje ledd 

blir andre ledd, noverande fjerde ledd blir tredje ledd, noverande femte ledd blir fjerde 

ledd, noverande sjette ledd blir femte ledd, og noverande sjuande ledd blir sjette ledd.  

 

§§ 40 og 41 blir oppheva. 

 

  



Høyringsnotat om endringar i IKS-loven 25. mai 2022  

 

Side 50 av 51 

16 Forslag til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, 

årsregnskap og årsmelding for interkommunale 

selskaper (budsjett- og regnskapsforskriften for IKS) 

 

§ 1 Virkeområde 

Forskriften gjelder for interkommunale selskaper etablert etter IKS-loven. 

 

§ 2 Økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap for selskaper som utarbeider årsregnskap 

etter regnskapsloven  

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde en resultatoppstilling som nevnt i 

regnskapsloven § 6-1 eller § 6-1a og en oppstilling av investeringsutgiftene og 

finansieringen av disse. Oppstillingene skal vise beløp for budsjettåret, det forrige 

budsjettåret og det sist vedtatte årsregnskapet. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal også inneholde en oversikt over selskapets 

utvikling i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser, og angi hvor mye lån som 

skal tas opp i budsjettåret samt størrelsen på selskapets avdrag på lån. 

Årsregnskapet skal også inneholde en oppstilling av investeringsutgiftene og 

finansieringen av disse. Oppstillingen av resultatregnskapet etter 

regnskapsloven § 6-1 eller § 6-1a og oppstillingen av investeringsutgiftene og 

finansieringen skal vise beløp for regnskapsåret, det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet, 

det regulerte årsbudsjettet og det forrige årsregnskapet. 

Årsregnskapet skal også inneholde noteopplysninger som nevnt i forskrift 7.6.2019 

nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv. § 5-12 første ledd bokstav b og § 8-2 første ledd bokstav a og b. Det 

skal også opplyses om størrelsen på selskapets avdrag på lån. Regnskapsloven § 7-1 tredje 

ledd gjelder ikke for slike noteopplysninger.  

 

§ 3 Økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap for selskaper som utarbeider årsregnskap 

etter kommuneloven § 14-6 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal utarbeides i samsvar med forskrift 7. juni 2019 

nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv. kapittel 2 og 3. 

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal inneholde oppstillinger som nevnt i forskrift 7. 

juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-5 første ledd og § 5-6. Oppstillingene skal vise 

beløp for budsjettåret, det forrige budsjettåret og det sist vedtatte årsregnskapet.  

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal også inneholde en oversikt over selskapets 

utvikling i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. 

 Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med kommuneloven § 14-6 andre til fjerde 

ledd og forskrift 7. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. kapittel 2 til 4.  
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Årsregnskapet skal inneholde oppstillinger som nevnt i forskrift 7. juni 2019 nr. 714 

om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv. § 5-5 første ledd, § 5-6 og § 5-8. Oppstillingene skal vise beløp for 

regnskapsåret, det opprinnelige vedtatte årsbudsjettet, det regulerte årsbudsjettet og det 

forrige årsregnskapet. 

Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som nevnt i forskrift 7. juni 2019 nr. 

714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv. § 5-10 til § 5-15 og § 8-2 første ledd bokstav a og b 

I oppstillingene i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet kan det foretas en 

oppdeling av poster eller tilføyelse av poster som ikke framgår av oppstillingsplanene. Det 

skal foretas en oppdeling av poster eller tilføyelse av poster når vesentlige forhold tilsier 

det. Poster som er uvesentlige kan slås sammen med andre poster, og poster som ikke er 

aktuelle kan utelates. 

 

§ 4 Ikrafttredelse og overgangsregler 

Forskriften trer i kraft 1. januar 202x med virkning fra og med regnskapsåret 202x. § 5 

trer i kraft straks. 

Forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper oppheves 1. januar 202x.  

Økonomiplanen for perioden 202x til 202x+3 og årsbudsjettet for 202x skal utarbeides 

og vedtas innen utgangen av 202x-1 i samsvar med reglene i denne forskriften. 

Årsregnskapet for 202x-1 skal avlegges og vedtas i 202x i samsvar med reglene i 

forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper.  
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Høring - kommuneplanens samfunnsdel 

Med bakgrunn i vedtatt kommunal planstrategi, samt med hjemmel i plan – og bygningslovens §11-12, 
kunngjøres oppstart av revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 

Vedlagte forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dette med hjemmel 
i plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. 

Frist for å gi uttalelse settes til 1. oktober 2022. 

Det er vedtatt at det skal lages en ny kommuneplanens samfunnsdel. Dette er både et pålagt arbeid med 
hjemmel i lov, og også et nyttig arbeid for kommunen. Kommuneplanen skal være et godt 
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Det er nå laget et planprogram som skal legges ut på høring. Dette er et «skjelett» for det endelige 
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innspill til selve planen i løpet av planprosessen.  

Planen er planlagt vedtatt i juni 2024.  

Vår ref. 2022/528–6 bes oppgitt ved henvendelse 
 
Med hilsen 
 
Hilde Tyldum Stordahl 
Plan- og prosjektleder 
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HØRING
Hvordan vil vi at kommunen skal 
være? Hva må vi gjøre for at det 
skal være godt å bo, leve og jobbe i 
kommunen?                                                                                    
Send din mening til 
postmottak@flatanger.kommune.no,   
merk med «samfunnsplan». Frist 1. 
oktober 2022                                                           
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Forord – til Flatangers befolkning 
Nå starter vi jobben med å lage en plan for de neste årene i Flatanger. Hvordan vil vi at kommunen skal 
være? Hva må vi gjøre for at det skal være godt å bo og leve for alle i kommunen? Det kan være små 
ting i nærmiljøet eller store endringer i hele kommunen. Dette blir kommunens viktigste plan – en 
grunnmur for kommunens arbeid i årene som kommer. 
 
Send en melding til kommunens epost på postmottak@flatanger.kommune.no om hva du syns er viktig 
og merk gjerne med «samfunnsplan». Dette er en høring. Det vil si at vi ønsker at så mange som mulig 
sier hva de syns om hva planen skal inneholde. Meningen er at den kan endres når noen kommer med 
kommentarer og forslag til rettelser.  
 
Ingen meninger er for små – ikke vær beskjeden. Navnet på den som kommer med meninger vil bli holdt 
anonymt. Hvis det er et lag eller en forening som kommer med forslag stiller det seg annerledes.  
 
Dette er en «plan for planen». Enkelt sagt er dette en «innholdsfortegnelse» som vi er nøye med for å 
være sikker på at vi ikke glemmer noe viktig. Hjelp oss med å ikke glemme noe. Høringen varer til 1. 
oktober 2022. 
 
Begrepet «kommunen» har flere betydninger i denne sammenhengen. 
Vi har Flatanger kommune som organisasjon – og ansvarlig for tjenesteproduksjon, infrastruktur, 
oppfølging av krav både omverden og egne innbyggere har. 
Flatanger kommune er også et geografisk område hvor folk bor og lever, jobber, driver firma, har 
helseutfordringer, ønsker kulturtilbud osv. 
 

Hva skal samfunnsplanen være? 
Alle kommuner skal ha en samfunnsplan. Også kalt kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise hva 
kommunen trenger å ta tak i, og den skal vise hvilke strategiske valg kommunen tar. Dette er særlig 
viktig for sentrale forhold som folkehelse, barn- og unge, integrering, næringspolitikk mv. 
 
Flatanger skal ha en konkret samfunnsplan, med et tydelig og avgrenset innhold. Samfunnsplanen skal 
være et strategisk dokument med realistiske mål, slik at planen blir et godt styringsdokument. Det er som 
regel enklere å oppnå store mål hvis det er lagt en god plan. 
 
Planprogrammet skal avklare om det er nødvendig å gjøre utredninger innenfor noen felt for å lage 
samfunnsplanen. Den skal også vise utfordringer som er viktige for innbyggerne, for arbeidsliv/næringsliv 
og hverdagsliv, for kommunen som organisasjon og for utvalgte grupper.  
 
Plan- og bygningsloven, kommuneloven og folkehelseloven krever at kommunene skal bidra til 
bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Samfunnsplanen 
skal bidra til dette. 
 
  

mailto:postmottak@flatanger.kommune.no
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Mål 
 
Formål: 

- Kommuneplanens samfunnsdel skal være et godt styringsverktøy som brukes for å skape en 
trygg, framtidsrettet og inkluderende kommune for alle som bor her. Det skal være 
forutsigbarhet og utviklingsmuligheter for næringslivet og vi skal tenke klimavennlige løsninger i 
alt vi gjør jfr FNs bærekraftmål.  

 
Resultatmål: 

- Legge til rette for at barn og unge har en god skole, trygge oppvekstvilkår og gode muligheter 
for å utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. Det skal være gode og varierte tilbud 
på fritiden. Barn og unge skal bli hørt i alle saker som berører deres hverdag. 
 

- De som bor i Flatanger, skal ha gode muligheter for god helse og et godt liv i alle faser av livet. 
Det skal legges til rette med godt utbygde kommunale tilbud for idrett, fritid o.a., og 
arealforvaltningen skal ivareta alle innbyggernes interesser. Universell utforming skal være en 
selvfølge i vår kommune. 
 

- Det skal legges godt til rette for næringsliv og næringsutvikling i kommunen gjennom 
tilrettelegging, utbygging av nødvendig infrastruktur mv.  

 
- Kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver, som rekrutterer, utvikler og beholder nødvendig 

kompetanse og arbeidskraft.  
 

- Det skal legges til rette for nødvendig reduksjon i klimagassutslipp i henhold til nasjonale mål, og 
det skal legges vekt på naturvennlig utvikling.  
 

- Lauvsnes sentrum skal utvikles til det beste for befolkningen, og være et sted som rommer det 
hele befolkningen trenger at et sentrum skal være. Bygdesentrene skal på samme måte være 
hjertet i lokalmiljøet. 
 

- Vi skal stimulere til kunst, kultur og aktivitet i alle faser av livet. 
 

- Flatanger kommune skal være et inkluderende samfunn for alle – i alle livsfaser. 

Samfunnsplanen og FNs bærekraftmål 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta opp i seg FNs bærekraftmål. For Flatanger vil det være lurt å velge 
ut noen av disse målene og se dem i relasjon til kommunens situasjon, ressurser og behov.  
 
I kommunens planstrategi er det listet opp punkter som anses som et minimum av hva kommuneplanens 
samfunnsdel bør omfatte, med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål (stikkordsmessig): 
 
 Strategier og prioriteringer i klima- og miljøspørsmål 
 Strategier og prioriteringer for å bygge opp under en bærekraftig folketalls- og demografisk 

utvikling. 
 Bærekraftig næringsutvikling 
 Sosiale forhold i bred betydning – gode oppvekstvilkår, forebyggende helsearbeid, folkehelse, 

bolyst. 
 Rekrutteringsutfordringer – kompetanseutvikling, kommunale tjenester. 
 Kommunikasjoner, infrastruktur, digital utvikling. 
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Planstrategi 2020-2024 
Kommunens planstrategi ble vedtatt i kommunestyret 29.10.20, og peker på at strategi og mål i en rekke 
delplaner nå skal legges inn i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Dette er: Boligpolitisk plan, folkehelseplan, klima- og energiplan og plan for psykisk helsevern. Andre 
planer kan også bli lagt inn i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
I kommunens planstrategi vedtatt i 2020 er det understreket at kommunens plansystem skal være slik at 
lovpålagte og selvprioriterte fokusområder i størst mulig grad fanges opp i grunnstammen i kommunens 
planverk. Dette betyr at overordnede strategier og mål befestes i kommuneplanen og at særplaner og 
fagplaner utenom dette må holdes på et minimum. Særplaner kan for eksempel legges inn i 
samfunnsplanen som egne kapitler.  

Statlige og regionale forventninger 
Både stat og fylkeskommune har forventninger til hvordan kommunene planlegger og styrer. I arbeidet 
med samfunnsdelen vil disse forventningene være med i betraktningene, og vi vil også ha kontakt med 
disse i arbeidet med planen, og blant annet konferere med fylkeskommunen underveis.  
 
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 
 
 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning 
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
 Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Dette tar vi inn over oss i arbeidet med planen. Det er også en rekke veiledere mv vi vil benytte for å 
både dekke forventninger fra stat og region, men først og fremst for å få en plan til våre innbyggeres 
beste.  

Opplegg for medvirkning 
Det er viktig at alle innbyggere og relevante parter/grupper får anledning til reell medvirkning i arbeidet 
med planen.  
 
Flatanger skal være et samfunn for alle – da må alle få et ord med i laget.  
 
Alle som har bostedsadresse i Flatanger, skal høres (og også fritidsboere). Det vil si at målgruppa er 
flatangringer fra 0- 110 år. Disse treffes på ulike måter. 
 
Konkrete metoder for dette jobber vi med. Det finnes en rekke måter å gjøre det på, og vi må sjekke ut 
hva som egner seg best i Flatanger. 
 
Vi ønsker å høre folk i alle aldre og i alle livssituasjoner. Det betyr at vi må benytte forskjellige metoder.  
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Ulike metoder for medvirkning 
 
Digital medvirkning 
Treffer mange og er effektivt. 
Her har mange kommuner gått foran oss i løypa, og vi kan trekke de beste erfaringene fra blant annet 
Steinkjer og Orkland for å sikre et godt opplegg for digital medvirkning. Dette kan rette seg både mot 
hele befolkningen generelt og også mot for eksempel ungdom spesielt. Våre ungdommer flytter jo i stor 
grad i praksis ut av kommunen etter ungdomsskolen, og for å høre deres stemme vil digitale løsninger 
være viktig. En generell invitasjon til hele befolkingen om å komme med innspill digitalt vil også kunne 
være nyttig. 
  
 Målgrupper 
 0-6 år: Eget opplegg i barnehagen 
 6-16 år: Eget opplegg i samarbeid med skolen 
 16-19 år: Egne møter/digitalt opplegg 
 19 år og oppover: både digital medvirkning, møter og annet.  
 
 
  
Møtemedvirkning 
Dette inkluderer de som ikke er bekvemme med det digitale (forutsatt god metode på gjennomføring av 
møtet). Det forutsetter at folk blir (og føler seg/oppfatter at de er) invitert, og at de føler at møtet er så 
relevant og nyttig at de velger å komme. Det kan være fornuftig å bruke eksisterende lag og foreninger 
og deres møtesteder/tider for å få høyest mulig deltakelse.  
 
Oppsøkende virksomhet 
Det kan være fornuftig for å få alle «lave» stemmer i tale. De som ikke deltar digitalt eller i møter har 
også en viktig stemme. Særlig er det viktig å høre fra de som har ulike utfordringer i hverdagen. Det 
være seg med hensyn til bevegelse, mental helse, kognitive utfordringer, syn/hørsel osv. Barn i 
barnehagealder kan også gjerne oppsøkes for å få innspill. 
 
 
Vi er åpne for alle metoder som bringer oss til målet om å høre så mange stemmer som mulig.  

Politisk forankring 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være politikernes dokument, og det er dermed avgjørende at 
kommunestyret og formannskapet er med på arbeidet fra første stund. Planprogrammet fastsettes av 
kommunestyret, evt kan det delegeres. Forankring av planarbeidet må det jobbes med fra starten av, slik 
at de lokale politikerne føler at de eier planen. Samtidig må dokumentet være slik laget at også neste 
kommunestyre kan bruke det som styringsverktøy. 
 

Flatangers kommunale drift 

Hva og hvor er vi nå?  
Statsforvalteren laget et kommunebilde for Flatanger kommune 2021. Det er nyttig med et blikk utenfra, 
og vi vil legge særlig vekt på de områdene statsforvalteren har merket rødt (og gult). Vi vil bruke 
kommunebildet som en del av grunnlagsmaterialet i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.  
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Kommunal drift er viktig for befolkningens trygghet, rettssikkerhet og muligheten for å tilrettelegge et 
godt samfunn for et godt liv. Derfor er statsforvalterens bemerkninger viktige å ta med i framtidas 
planlegging:  
 
Statsforvalteren har merket områdene Barnevern og klima og miljø med rødt. Med det mens det at 
områdene anses som svake med hensyn til kvalitet og/eller sårbarhet og bærekraft.  
 
Områdene kommunal planlegging, samfunnssikkerhet og beredskap, folkehelse, omsorgstjenestene, 
kommunehelsetjenesten, barnehage og grunnskole er merket gul. Noe som betyr at det kan være 
indikasjoner på mindre avvik eller middels risiko for avvik. 
 
Områdene kommunal økonomi, sosialtjenesten, integrering og kvalifisering, landbruk og reindrift er 
merket grønn, og anses som gode. 
 

Hva vil vi være? 
Kommunen tar utfordringene som blant annet ligger i tilbakemeldingene fra Statsforvalteren inn i arbeidet 
med kommuneplanens samfunnsdel. 
 

Hvordan skal Flatangersamfunnet utvikles? 
 
Vi har satt opp noen overskrifter for hva vår samfunnsplan skal handle om, og disse skal henge sammen 
med delmålene vi satt opp tidligere i dette dokumentet. Paraplyen er samfunnsutvikling på alle plan – 
med våre innbyggeres beste for øyet. Flatanger skal være et godt samfunn å leve i for alle, uavhengig av 
alder, kjønn, økonomi, og alt annet. Samfunnsplanen skal i tillegg være er styringsverktøy som bidrar til å 
både sette mål og nå dem på en god måte. Under disse overskriftene skal vi også bake inn en rekke 
delplaner. Vi tar gjerne imot synspunkter på disse overskriftene hvis du ser noe mangler eller bør endres.  
 

Oppvekst – innhold i hverdagen for barn og unge 
 Skole/utdanning 
 Fritid 
 
 

Befolkningen - hvordan har vi det? Og hva ønsker vi? 
 Folketall/demografi 
 Folkehelse 
 Levekår 
 Bolyst 

Kultur 
 

Gode offentlige tjenester 
Kommunen som organisasjon skal jobbe for kommunens drøyt 1100 innbyggere og alle andre som har 
interesser i kommunen.  
Flatanger skal gi innbyggerne gode tjenester på alle relevante felt. 
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Samfunnssikkerhet og beredskap 
Flatanger skal være et trygt samfunn å leve i for alle. 

Næringsliv og næringsutvikling 
 Arbeid 
 Næringsutvikling 

Lauvsnes – sentrumsplan – og bygdesentrene 
 Utgangspunkt i «Lauvsnes 2030 – en mulighetsstudie» 
 
Bygdesentrene – hjertene i bygdene. 

Klima og natur – et bærekraftig samfunn 
Vi skal ta vår del av klimainnsatsen 
Vi skal være en naturvennlig kommune 

Forhold til andre planer og studier 
Forholdet til kommuneplanens arealdel 
 
For å legge til rette for strategiske diskusjoner rundt arealbruk i kommunen, har blant andre 
statsforvalteren anbefalt å utarbeide en arealstrategi i tilknytning til samfunnsdelen. Dette vil sikre en 
tettere kobling mellom samfunnsdel og arealdel, og vil i neste omgang gjøre arbeidet med arealdelen 
enklere. Vi vil i samfunnsdelen diskutere sentrale tema med hensyn til arealbruk, slik at dette hensynet 
blir ivaretatt. 
 

Inkludering av delplaner 
Vi har tidligere nevnt en rekke delplaner som skal tas inn i samfunnsplanen. Vi vil jobbe med å få gjort 
dette på en god måte, og dette vil være et stadig pågående arbeid. 
 

Inkludering av mulighetsstudien Lauvsnes 2030 
Det er startet et arbeid med «Lauvsnes 2030 – en mulighetsstudie i flere faser». Dette er en oppfølging 
av Strategisk næringsplan 2017-2020. Utgangspunktet for denne er i første rekke å utvikle en visjon for 
Lauvsnes, som inneholder visjoner og strategier for hvordan tettstedet skal utvikles: og som er 
retningsgivende for kommunen, næringsliv, utbyggere og innbyggere. 
 
Dette må ses som en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Lauvsnes er kommunesenteret 
og planlegging for dette området hører til i kommuneplanen.   
 
Fase en - en forstudie – er gjennomført og tas inn som en del av forarbeidet med samfunnsplanen. Fase 
to og tre av mulighetsstudien blir innlemmet i arbeidet med samfunnsdelen. Det vil være naturlig at 
kommuneplanens samfunnsdel setter søkelys på utviklingen av kommunesenteret og slik følger opp 
prosess-skissen i mulighetsstudien.  
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Arbeidet framover 

Oppbygging av planen 
Den nye samfunnsdelen vil omfatte flere av dagens delplaner, og planen skal være levende på det viset 
at deler av den kan rulleres når det er behov uten at hele dokumentet må omgjøres. Derfor vil det jobbes 
med å få en god form på dokumentet slik at det på den ene siden henger sammen og omfatter mange 
tema, og samtidig er fleksibelt og mulig å «del-rullere» uten å måtte ta full gjennomgang. Dette vil være 
viktig i et samfunn i rask endring.  
 

Organisering av arbeidet 
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Fremdriftsplan 
 

Oppgaver 1. 
2022 

2. 
2022 

3. 
2022 

4. 
2022 

1. 
2023 

2. 
2023 

3. 
2023 

4. 
2023 

1. 
2024 

2. 
2024 

           
Planprogram           
Utarbeidet mai          
Høring  x x        
Vedtak    27.10       
           
Samfunnsdelen           
Medvirkning    x x x x    
Nye k-styret        x x  
Delprosjekter/ 
delplaner  
som skal inn – 
arbeid med 
disse 

  x x x x x x   

Andre 
delprosjekter 

  x x x x x x   

Sammenstilling 
samfunnsdelen 

     x x x x  

           
Høring         x  
Vedtak          x 
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Høringsparter 
Befolkningen i Flatanger 
Fritidsboere i Flatanger 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 
Ungdomsrådet 
Lag og foreninger 
Politiske partier i Flatanger 
Sametinget 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Trøndelag fylkeskommune 
Helse Nord-Trøndelag HF 
Kystverket i Midt-Norge 
Fiskeridirektoratet 
NVE 
Osen kommune 
Namsos kommune 
Statens vegvesen 
Mattilsynet, region midt 
Kommuneoverlegen 
NTNU vitenskapsmuseet, institutt for arkeologi og kulturhistorie 
Tensio 
Telenor 
 
 
 
 
 
 

Kilder 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019 – 2023 
Flatanger kommune: Planstrategi 2020-2024 
Trøndelag fylkeskommune: Trøndelagsplanen 2019-2030 
Trøndelag fylkeskommune: Trøndelagsplanen – regional planstrategi 2020-2024 
Veileder – kommuneplanprosessen, Miljøverndepartementet 
Distriktssenteret: Samfunnsplanlegging i distriktskommuner april 2021 
Distriktssenteret mfl: Distriktskommune 3.0. Bedre samfunnsutvikling gjennom forenkling av 
kommuneplanlegging i de minste kommunene. Delrapport. 
Flere andre kommuners planprogram. 
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Rådmannen/kommunedirektøren 
 
Kopi til fylkesberedskapssjefer og sivilforsvarsdistrikter 
 

    

 

Bli med på Egenberedskapsuka 2022! 
DSB inviterer alle kommuner til å være med på Egenberedskapsuka 2022 – en kampanje der målet er at 
innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser. I år gjennomføres 
Egenberedskapsuka i uke 44, fra 31. oktober til 6. november. 
 
Bakgrunn 
Høsten 2018 ble kampanjen Du er en del av Norges beredskap lansert. Hovedbudskapet var at alle bør 
tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og 
de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og 
mobilnett. Bakgrunnen for kampanjen var blant annet mer ekstremvær som følge av klimaendringer, at 
trusselbildet er endret, samt vår avhengighet av ulike varer, tjenester og funksjoner. 
 
Arbeidet ble videreført i 2019 og 2021, og over halvparten av norske kommuner har gjennomført ulike 
lokale aktiviteter i forbindelse med kampanjen.  
 
Mer aktuelt enn noensinne 
Norges motstandskraft økes når innbyggerne har god egenberedskap. Mange har fått med seg kampanjen 
og budskapene, men langsiktig arbeid må til for å nå målet om en godt forberedt befolkning. Med en 
landsomfattende kampanjeuke med informasjon og aktiviteter om egenberedskap, er hensikten å øke 
befolkningens kunnskap og bevissthet så flere gjør fornuftige forberedelser for å klare seg selv i minst tre 
døgn ved en krise.  
 
De siste årene har vært preget av hendelser som aktualiserer behovet for egenberedskap. Krig i Europa, 
pandemi, store dataangrep og tørkeperioder med fare for vannmangel er bare noen eksempler på hvorfor 
det er viktig at alle husstander i Norge er forberedt på å klare seg selv noen dager. Tematikken har fått 
mye oppmerksomhet fra både innbyggere og medier, og kampanjen er en god anledning til å 
kommunisere om forebygging og beredskap både lokalt og nasjonalt.  
 
Hva tilbyr DSB? 
Under kampanjeuka vil DSB gjennomføre en nasjonal informasjonskampanje som vil gi oppmerksomhet 
til de lokale aktivitetene i kommunene. I tillegg tilbyr vi en rekke kampanjeelementer som kommunene 
fritt kan bruke. Noe ligger allerede på www.dsb.no/egenberedskap, og enda mer informasjon og materiell 
vil legges ut der når vi nærmer oss kampanjeuka i slutten av oktober. Allerede nå kan kommuner som 
ønsker å delta i kampanjen bestille brosjyrer – helt kostnadsfritt.  
 
Bestill egenberedskapsbrosjyrer i god tid: Gå til bestilling  
 
DSB tilbyr også en lukket Facebook-gruppe for kommuner som ønsker å være med. Her skal det være 
enkelt å dele gode tips og råd med hverandre. I tillegg er det er kort vei til oss som organiserer 
kampanjen nasjonalt.  

http://www.dsb.no/egenberedskap
https://print.sekvens.app/categorynav.aspx?catid=332
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Bli medlem: facebook.com/groups/egenberedskapsuka  
    
Hvordan kan kommunen engasjere seg? 
Det er naturligvis helt opp til hver enkelt kommune om man ønsker å delta. Deltagelse i 
Egenberedskapsuka kan spenne fra enkel informasjon på egne nettsider til for eksempel opplæring og 
aktiviteter ute blant innbyggerne. Dette vil være en fin anledning til å gjøre innbyggerne bedre kjent med 
kommunenes beredskap generelt.  

 
Hvem andre kan bidra? 
Statsforvalternes beredskapsavdeling kan gi kommunene råd og annen bistand i forbindelse med 
beredskapsarbeid i kommunen. Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har mye beredskapskompetanse og 
er en del av Egenberedskapsuka. Ta gjerne kontakt med ditt sivilforsvarsdistrikt for å avtale 
ambisjonsnivå og planlegge aktiviteter.    
 
For kommunene kan det også være nyttig å finne andre lokale samarbeidspartnere, som frivillige 
organisasjoner og lag. 
 
Vi håper vi får med så mange som mulig i arbeidet for god egenberedskap, og øke befolkningens 
utholdenhet i kriser.  
 
 
Med hilsen 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 
 
Elisabeth Sørbøe Aarsæther Agnar Christensen 
direktør kommunikasjonsdirektør 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/egenberedskapsuka/


Fra: postmottak@dsb.no
Sendt: 14.06.2022 08:11:30
Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>
Emne: Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB's ref: 2022/9024

Vedlagt følger brev fra DSB. Brevet sendes elektronisk uten underskrift og skal betraktes som et originalt 
dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til DSB sendes til postmottak@dsb.no. 

Vedlagt følgjer brev frå DSB. Brevet blir sendt elektronisk utan underskrift og skal reknast som eit originalt 
dokument. Papirdokument vil ikkje bli ettersende.
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Attached is a letter from DSB. The letter is sent electronically without a signature and should be 
considered an original document. Paper documents will not be forwarded.
We ask that official replies and enquiries to DSB are sent to postmottak@dsb.no. 

Vennlig hilsen / Venleg helsing / Dearvvuođaiguin / Yours sincerely 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap
Servodatsihkkarvuođa ja gearggusvuođa direktoráhtta
Norwegian Directorate for Civil Protection

e-post: postmottak@dsb.no
Sentralbord: 33 41 25 00
www.dsb.no
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Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8036 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Akersgt. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 793 

Kyrkjebygg og auka utgifter til straum 

Eg har som statsråd i Barne- og familiedepartementet ansvar for trus- og livssynspolitikken, 

som er ramma inn av trussamfunnslova Stortinget vedtok i 2020. Eit eige kapittel i lova (kap. 

3) gjeld Den norske kyrkja. Her finn ein føresegna (§ 14) om ansvaret kommunane har for 

finansiering av den lokale kyrkja, det vil seie sokna og det kyrkjelege fellesrådet. Dette 

ansvaret går langt tilbake i tid og er eit ansvar kommunane er vel kjende med og tek på 

alvor. Som ein samrøystes familie- og kulturkomite i Stortinget uttalte ved handsaminga av 

trusamfunnslova: "…kommunenes finansieringsansvar har bidratt til et nært samarbeid 

mellom kommune og kirke, og at dette har representert en verdi ikke bare for kirken, men 

også for det norske samfunnet", sjå Innst. 208 L (2019-2020). 

 

Departementet gjorde i desember 2020 greie for at trussamfunnslova vidarefører 

finansieringsplikta slik ho var under den tidlegare kyrkjelova. Nivået på det kommunale 

tilskotet til Den norske kyrkja lokalt, blir fastsett i ein lokaldemokratisk prosess og i eit 

samspel mellom kyrkja lokalt og kommunen. 

  

Det er om lag 1630 kyrkjebygg i Noreg og det er der mykje av den kyrkjelege aktiviteten 

skjer. I tillegg til regelmessige gudstenester og markering av livsfasar som konfirmasjon, 

bryllaup og gravferder, er det eit variert og mangfaldig tilbod til menneske i alle aldrar i 

kyrkjene. Då kyrkjene fleire stader måtte stenge eller redusere aktiviteten under pandemien, 

blei det ekstra tydeleg for mange kor viktig det kyrkjelege tilbodet og kyrkja som 

samlingspunkt er. 

 

No er det nye og andre utfordringar kyrkja lokalt står ovanfor. Straumprisane har i deler av 

landet auka betydeleg. Frå kyrkjelege organisasjonar høyrer eg om bekymring i sokn og 

fellesråd for at høge utgifter til straum vil gå ut over aktivitetsnivået i sokna og drifta av 

Ifølgje liste  

 

 

Dykkar ref 

 

Vår ref 

22/1609-  

Dato 

23. mai 2022 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-208l/?all=true#m3_5_2
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/brev/brev-orientering-om-forholdet-mellom-den-norske-kirke-lokalt-og-kommunen-etter-ny-trossamfunnslov/id2788731/


 

 

Side 2 
 

kyrkjebygga. KA Arbeidsgivarorganisasjon for kyrkjelege verksemder har informert meg om 

at det hittil er få kommunar som har gitt tilsegn om å dekke dei auka utgiftene fellesråda har 

til straum. Årsakene kan vere fleire, som til dømes at kommunen framleis har spørsmålet til 

vurdering, at ein reknar med at kyrkja lokalt er omfatta av andre støtteordningar eller at 

kyrkjebygg og kyrkjelege føremål ikkje kan prioriterast. Eg vil presisere følgjande: 

 

- støtteordningane under Kultur- og likestillingsdepartementet for kompensasjon for 

auka straumutgifter gjeld ikkje for sokn og fellesråd i Den norske kyrkja 

- det er ikkje etablert eigne ordningar for å kompensere einingar i Den norske kyrkja for 

auka utgifter til straum 

- det kommunale finansieringsansvaret for den lokale kyrkja er vidareført i 

trussamfunnslova, og det vil derfor vere opp til kvar kommune å vurdere om det er 

grunnlag for å yte ekstra tilskot til det kyrkjelege fellesrådet for å vareta føremåla 

nemnde i lova og føremåla elles som var tiltenkt i kommunens budsjett for 2021 og 

2022.  

 

Eg er klar over at straumprisane har vore ei utfordring for kommunane. Straumprisane har òg 

vore ei utfordring for Den norske kyrkja lokalt. Vi kjenner ikkje kva prisar framtida vil bringe, 

men straumprisane påverkar spelerommet for å yte tenester i sokna og vedlikehalde 

kyrkjebygga. 

  

Eg ynskjer med dette å oppmoda til god dialog mellom kommunar og kyrkjelege fellesråd, så 

ein finn gode løysingar no og i framtida.  

  

 

Med helsing 

 
Kjersti Toppe 

 

 

 

 

 

Kopi 

Den norske kyrkja 

KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter 

Kommunesektorens organisasjon 
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Adresseliste 

Alstahaug kommune Strandgt. 52 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Pb. 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Alver kommune Pb. 4 5906 FREKHAUG 

Andøy kommune Pb. 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, Aremarkveien 2276 1798 AREMARK 

Arendal kommune Pb. 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Pb. 353 1372 ASKER 

Askvoll kommune Pb. 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Pb. 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Birkelandsvegen 2 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Pb. 152 6538 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhusgt. 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Pb. 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Pb. 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune  8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Pb. 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Bindal Rådhus 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Pb. 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Pb. 17 4389 VIKESÅ 

Bjugn kommune Rådhuset 7160 BJUGN 

Bjørnafjorden kommune Pb. 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Bodø kommune Pb. 319 8001 BODØ 

Bodø kommune Barneverntjenesten 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 13 5561 BOKN 

Bremanger kommune Pb. 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune  4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune  1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Rådhuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Pb. 610 9991 BÅTSFJORD 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Pb. 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Gudbrandsvei 7 3750 DRANGEDAL 
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Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Pb. 94 2230 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Rådhusgt. 1 2080 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Pb. 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Pb. 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestgårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Etne kommune Pb. 54 5591 ETNE 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Pb. 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Pb. 100 4552 FARSUND 

Fauske kommune Pb. 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Pb. 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Pb. 54 6961 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Pb. 144 6211 VALLDAL 

Flakstad kommune  8380 RAMBERG 

Flatanger kommune  7770 FLATANGER 

Flekkefjord kommune Kirkegt. 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Postmottak, Kommunehuset 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Kommunehuset 3539 FLÅ 

Folldal kommune  2580 FOLLDAL 

Fredrikstad kommune Pb. 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Pb. 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Pb. 152 7261 SISTRANDA 

Fyresdal kommune  3870 FYRESDAL 

Færder kommune Pb. 250 Borgheim 3163 NØTTERØY 

Gamvik kommune Pb. 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Pb. 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØY 

Gjemnes kommune Rådhuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Pb. 10 2024 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Kommunehuset 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Pb. 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 
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Gol kommune Kommunehuset, Gamleveien 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Gratangen kommune Årstein 9470 GRATANGEN 

Grimstad kommune Pb. 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Pb. 162 7871 GRONG 

Grue kommune Pb. 173 2261 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Hadsel kommune Rådhusgt. 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Pb. 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Pb. 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 HAMARØY 

Hammerfest kommune Pb. 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad kommune  9479 HARSTAD 

Hasvik Kommune Pb. 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal Kommune O.T. Olsensvei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund kommune Pb. 2160 5504 HAUGESUND 

Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune  3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 HERØY 

Herøy kommune Pb. 274 6099 FOSNAVÅG 

Hitra kommune Fillan 7240 HITRA 

Hjartdal Kommune  3692 SAULAND 

Hjelmeland kommune Kommunehuset 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand kommune Pb. 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 

Horten kommune Pb. 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hustadvika kommune Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALLEN 

Hyllestad kommune Kommunehuset 6957 HYLLESTAD 

Hægebostad kommune Birkeland 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Pb. 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune  7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgt. 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Kommunehuset 9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen kommune Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold kommune Pb. 34 1861 TRØGSTAD 

Iveland kommune Birketveit 4724 IVELAND 
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Jevnaker kommune Kirkegt. 6 3520 JEVNAKER 

Karasjok kommune Rådhusgt. 4 9730 KARASJOK 

Karlsøy kommune  9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset 4250 KOPERVIK 

Kautokeino kommune Bredbuktnesveien 6 9520 KAUTOKEINO 

Kinn kommune Pb. 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Pb. 25 4358 KLEPPE 

Kongsberg kommune Pb. 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger kommune Fjellgt. 2 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Pb. 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand kommune Pb. 4 4685 NODELAND 

Kristiansund kommune Pb. 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad kommune  3536 NORESUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgt. 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad kommune Rådhuset, Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidsgt. 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune Kommunehusveien 6 4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen kommune Rådhuset 9161 BURFJORD 

Kåfjord kommune Pb. 74 9148 OLDERDALEN 

Larvik kommune Pb. 2020 3255 LARVIK 

Lavangen kommune Nessveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lebesby kommune Pb. 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune  7994 LEKA 

Lesja kommune  2665 LESJA 

Levanger kommune Levanger rådhus, Håkon Den 

Godes gt. 30 

7600 LEVANGER 

Lier kommune Pb. 205 3401 LIER 

Lierne kommune  7882 NORDLI 

Lillehammer kommune Pb. 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Pb. 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Pb. 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 26 4534 MARNARDAL 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Pb. 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Kjosveien 12 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Pb. 83 6886 LÆRDAL 
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Lødingen kommune Pb. 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog kommune Pb. 3004 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Pb. 113 2340 LØTEN 

Malvik kommune Pb. 140 7551 HOMMELVIK 

Marker kommune Pb. 114 1871 ØRJE 

Masfjorden kommune Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune  7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 

Midt-Telemark kommune Pb. 83 3833 BØ I TELEMARK 

Modalen kommune Pb. 44 5729 MODALEN 

Modum kommune Pb. 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune  8390 REINE 

Moss kommune Pb. 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Pb. 333 Sentrum 7801 NAMSOS 

Namsskogan kommune  7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Pb. 64 8501 NARVIK 

Nes kommune Pb. 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Moveien 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Pb. 123 1451 NESODDTANGEN 

Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 

Nissedal kommune  3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Pb. 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal kommune Pb. 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregt. 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Pb. 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune Administrasjonshuset, 

Herredsvegen 2 

2120 SAGSTUA 

Nordre Follo kommune Pb. 3010 1402 SKI 

Nordre Land kommune Pb. 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Pb. 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Notodden kommune Pb. 193 3672 NOTODDEN 

Nærøysund kommune Pb. 133, Sentrum 7901 RØRVIK 

Oppdal kommune Inge Krokannsveg 2 7340 OPPDAL 

Orkland kommune Pb. 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 
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Osen kommune  7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Hatland 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune  7863 OVERHALLA 

Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Pb. 128 3901 PORSGRUNN 

Rakkestad kommune Pb. 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Pb. 173 8601 MO I RANA 

Randaberg kommune Randabergveien 370 4070 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8A 6300 ÅNDALSNES 

Rendalen kommune  2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Myrveien 1, Berkåk 7391 RENNEBU 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgt. 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb. 123 sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Pb. 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Pb. 158 4952 RISØR 

Rollag kommune  3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Pb. 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Kommunehuset, Vågaholmen 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgt. 19 7374 RØROS 

Røst kommune  8064 RØST 

Røyrvik kommune  7898 LIMINGEN 

Råde kommune Postmottak 1640 RÅDE 

Salangen kommune Pb. 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune  8250 ROGNAN 

Samnanger kommune Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune  6084 LARSNES 

Sandefjord kommune Pb. 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Pb. 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Pb. 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Pb. 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Hansensgt. 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13A 3840 SELJORD 

Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune  3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Pb. 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune  4440 TONSTAD 

Skaun kommun Rådhuset 7353 BØRSA 

Skien kommune Pb. 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Pb. 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Pb. 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 
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Smøla kommune Hopen 6571 SMØLA 

Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Pb. 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380  

Sola kommune Pb. 99 4097 SOLA 

Solund kommune  6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Pb. 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Stange kommune Pb. 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Pb. 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Rådhuset 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Pb. 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Pb. 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Pb. 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal kommune Pb. 85 2481 KOPPANG 

Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN 

Strand kommune Pb. 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgt. 4 6783 STRYN 

Sula kommune Sloghaugvegen 13 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsveien 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Pb. 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Pb. 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Pb. 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Rådhuset, Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

Søgne kommune Pb. 1051 4682 SØGNE 

Sømna kommune Vik 8920 SØMNA 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sør-Varanger kommune Pb. 406 9915 KIRKENES 

Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 

Time kommune Pb. 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Midtvågvegen 2 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Pb. 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Pb. 240 9439 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Tromsø kommune Pb. 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim kommune Pb. 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM 
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Trysil kommune Pb. 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune  8770 TRÆNA 

Tvedestrand kommune Pb. 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune  7590 TYDAL 

Tynset kommune Rådhuset 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Rådhuset 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Pb. 94 5570 AKSDAL 

Tønsberg kommune Pb. 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker kommune Pb. 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang kommune Opheimsgt. 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Pb. 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Utsira kommune Pb. 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Pb. 614 9811 VADSØ 

Vaksdal Kommune Konsul Jebsensgt. 16 5722 DALEKVAM 

Valle kommune Pb. 4 4747 VALLE 

Vang kommune Kommunehuset, Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Pb. 292 9950 VARDØ 

Vefsn kommune Pb. 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rådhuset 8980 VEGA 

Vegårshei kommune  4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Pb. 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Johannes Brunsgt. 2 7650 VERDAL 

Vestby kommune Pb. 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten kommune Pb. 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy kommune Pb. 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Rådhuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Pb. 134 6891 VIK I SOGN 

Vindafjord kommune Rådhuset 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss kommune Pb. 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Rådhuset 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Storgt. 29 8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Våler kommune Herredshuset, Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Pb. 33 8439 MYRE 

Ørland kommune Pb. 401 7129 BREKSTAD 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6150 ØRSTA 

Østre Toten kommune Pb. 24 2851 LENA 
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Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 - Tingberg 2636 ØYER 

Øygarden kommune Øygarden rådhus 5337 RONG 

Øystre Slidre kommune Tingvang, Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune  7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Pb. 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4-6 6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Pb. 195 1430 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgt. 1 2270 FLISA 
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Saksnr. Utvalg Møtedato 
040/22 Kommunestyret 29.06.2022 
 
 
Videre arbeid på eiendommer på Sandviksberget - Verksted/slipp og bestyrerboligen 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune vedtar riving/sanering av bygningene på "Verksted/slipp-eiendommen" (14/12) og 
riving/sanering av bestyrerboligen på "Ingar-eiendommen" (14/5), samt opprydding på tomtene i 
etterkant. 
  
Osen kommune vedtar å leie inn ekstern bistand til utarbeidelse av reguleringsplan for området på 
Sandviksberget.   
  
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om riving/sanering og opprydding med utgangspunkt i 
mottatte anbud, samt inngå avtale om innleie av ekstern bistand til utarbeidelse reguleringsplan for 
Sandviksberget. Kostnadene dekkes med midler fra Havbruksfond, kontostreng 25601040. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Osen kommune har nå gjennomført kjøp av eiendommene "Verksted/slipp" (14/12), 
"Kile" (14/227), "Gammelbutikken" (14/117), "Ingar-eiendommen" (14/5) og "Orosbygget- 
kontordelen" (14/115) i tråd med kommunestyrets vedtak 16. mars 2022. 
  
Det ble i kommunestyrets vedtak forutsatt at "Fremtidige kostnader til riving/sanering, opprydding 
og vedlikehold fremmes til politisk vedtak som egne saker når det blir aktuelt". For bygningene 
verksted/slipp og bestyrerboligen (Ingar-huset) foreligger det nå tilstrekkelig grunnlag for beslutning 
om videre arbeid. 
  
Vurderinger knyttet til eksisterende bygninger: 
  
Verksted/slipp: 
  
De to bygningene (gult bygg og garasje) på eiendommen verksted/slipp (14/12) er begge av en slik 
forfatning at det eneste fornuftige å gjøre er å sanere bygninger, rydde opp utearealer og foreta 
nødvendig opprenskning på tomten. 
  



 
  
Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke materialer/stoffer som forefinnes på tomten, og som må 
håndteres miljømessig korrekt. 
  
Bestyrerboligen (Ingar-huset): 
  
Det har vært gjennomført flere befaringer på bestyrerboligen (Ingar-huset) for å få nødvendig 
beslutningsgrunnlag for videre bruk av tomt/bygning. 
I utgangspunktet foreligger det 3 alternative løsninger: 
  

1. Bygningen rives/saneres. 
2. Bygningen pusses opp og de to leilighetene i bygningen nyttes til utleie.   
3. Boligen med tilpasset tomteareal selges på det åpne markedet. 

  
Løsning 1 - Bygningen rives/saneres.  
Riving/sanering vil legge til rette for videre utvikling av tomten, tomten kan nyttes/ses i sammenheng 
med øvrige arealer på Sandviksberget og tomten kan nyttes ut bedre. Det er prismessig usikkerhet 
knyttet til  sanering. Eternittak og eternitt-veggplater er prisdrivende ved en sanering på grunn av 
asbesten i platene. 



 
Bildet viser eternitt-tak og eternittplater på vegg.   
  
Løsning 2 - Bygningen pusses opp og de to leilighetene i bygningen nyttes til utleie.  
Bygningen er i dag av en slik standard at utleie ikke er et alternativ. Begge leiligheter og huset i seg 
selv, må pusses opp vesentlig. 
  
Eksempelvis er romløsningene tidsmessig lite egnet, det er lavt under taket i 2. etasje, det er 
vannskader i bygget som følge av lekkasjer, baderom må pusses opp, vinduer og bordkledning må 
byttes, det elektriske anlegget må ordnes, trapper er uhensiktsmessige mv. 

 



Bildet viser skade etter vannlekkasje 

 
Bildet viser eldre sikringsskap  
  
For å få leilighetene opp på en tidsmessig egnet standard, er følgende utbedringer nødvendig (grovt 
anslag): 

Bytte av tak (eternitt må håndteres) 500 000,- 
Skifte bordkledning/evt. og etterisolering 300 000,- 
Bytte av vinduer 400 000,- 
Utbedring elektrisk anlegg 300 000,- 
Utbedring eldre røropplegg 300 000,- 
Totalrehabilitering av ett bad 200 000,- 
Nye trappeløp/ombygging 300 000,- 
Utbedringer innvendig som følge av vannskade 200 000,- 
Generell oppgradering innvendig 300 000,- 
Totalt 2 800 000,- 

   
Bygningen er i utgangspunktet bygd etter en annen standard enn det som gjelder i dag. En 
oppussing, vil sannsynligvis avdekke ytterligere behov for renovering, og kostnadene vil antagelig øke 
ytterligere. 
  
Løsning 3 - Boligen med tilpasset tomteareal selges på det åpne markedet.  
Gitt vedlikeholds/utbedringsbehov listet ovenfor, antas en eventuell salgspris å bli lav. Et salg vil og 
være negativt med tanke på muligheten for en helhetlig utvikling av området, og muligheten til å se 
arealene på Sandviksberget under ett. 
  
Totalvurdering av alternativer:  
En vurdering av fordeler og ulemper for de tre alternative løsningene, tilsier at løsning 1 - riving og 
sanering av Ingar-huset er den anbefalte løsningen. 
  
Kostnadsmessig vil det være mest fornuftig å rive/sanere verksted/slipp samt Ingar-eiendommen i 
samme operasjon. Rigging/klargjøring, samt tilkjøring av utstyr/maskiner gjøres kun en gang, og 



materiell fra begge rivningsstedene kan kjøres bort på en hensiktsmessig måte. Det oppnås generelt 
"stordriftsfordeler" ved å sanere begge tomtene samtidig.    
  
Estimert pris for riving og sanering av eiendommene:  
Det hefter stor usikkerhet knyttet til en prisvurdering av hva riving og sanering av eiendommene og 
opprydding av tomtene vil koste. Usikkerheten er knyttet til både behov for sanering av farlig avfall, 
hva som må saneres på tomtene, og generelt kostnadsnivå for denne type arbeid. Riving og sanering 
krever særskilt kompetanse og antas priset deretter.   
  
Rivingen av teglsteinsbygningen kostet 429 600,- eks. mva. Basert på den kostnaden, estimeres 
kostnaden for riving, sanering og opprydding av verksted/slipp og Ingar-eiendommen til å være 
anslagsvis 2-2,5 mill. kroner eks. mva. 
  
Behov for utarbeidelse av reguleringsplan: 
Det er per i dag ingen vedtatt reguleringsplan for Sandviksberget: 

 
  
Utarbeidelse av en reguleringsplan for området, er viktig for at kommunen skal kunne legge til rette 
for en effektiv og helhetlig utvikling av området. Det anbefales at arbeidet med denne starter og 
gjennomføres parallelt med at arbeidet med riving/sanering og opprydding foregår. Dette vil raskere 
legge til rette for videre utvikling av området. Av både kvalitets- og kapasitetshensyn, anbefales det 
at eksternt fagpersonell leies inn for å gjøre denne jobben på vegne av Osen kommune. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ikke særskilt relevant, men en fremtidig utbygging av området kan bidra til bolyst og økt trivsel i 
kommunen. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken er ikke relevant i et klimaperspektiv, men lokalt i et miljøperspektiv, vil riving og sanering av 
eiendommene, være positivt. Potensielle lokale forurensninger blir ryddet opp. 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
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