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Saknr: 4/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/26 

Sak nr: 

4/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/21 Kommunestyret 28.01.2021 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTENE 10.12.20 OG 04.01.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokollene fra møtene 10.12.20 og 04.01.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 10.12.20 

Protokoll fra møte 04.01.21 

 



Saknr: 5/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/89 

Sak nr: 

5/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

5/21 Kommunestyret 28.01.2021 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 10.12.20 OG 04.01.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokollene fra møte 10.12.20 og 04.01.21 godkjennes som framlgt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 10.12.20  

Protokoll fra møte 04.01.21 

 



Saknr: 6/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/150 

Sak nr: 

6/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

6/21 Kommunestyret 28.01.2021 

 

HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 7/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/149 

Sak nr: 

7/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

7/21 Kommunestyret 28.01.2021 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Status Covid - 19 

 

 



Saknr: 8/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/128 

Sak nr: 

8/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/21 Kommunestyret 28.01.2021 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 
Spørsmål til Ordfører til kommunestyremøte 28.01.20 

 

 

Frøya kommune er en aktrativ kommune for nærings etablering.  

I den forbindelse har vi hatt opp etablering av næringsarealer i kommunen. 

Kommunen har i flere år vært på etterskudd med regulering og etablering av nye næringsarealer. 

Dette er en sak som trenger større fremdrift 

 

spørsmål 1. 

Hvordan går prosessen om å etablere flere Næringsarealer i Frøya kommune? 

 

 

Spørsmål 2. 

Hvordan går dialogen med Skarsvaag Boats med nytt Næringsareal i Frøya Kommune?  

 

Aleksander Søreng 

Frøya Frp 

 
 

 

 

 



Saknr: 9/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/90 

Sak nr: 

9/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

9/21 Kommunestyret 28.01.2021 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Bekreftelse av varighet for midlertidig dispensasjon  

Melding om delegert vedtak - konstituering av brannsjef i Frøya kommune fra 01.01.21 

Orkdalsregionen. 4.12 Trøndelag reiseliv 

Protokoll fra EOGF i ReMidt Næring AS - 12.01.21 

Referat  ekstra  møte i styringsgruppa 9.12.20 

Referat Regionrådsmøte 0412referatendelig 

Referat regionråd 04.12.20 St Olav 

Årsrapport 2020 for Frøya Havleirskole 

Avkastningsrapport Frøya Kommune desember 2020 

Saksprotokoll fra FSK sak 7/21 – Valg av repr. Til generalforsamlingen i Prebio 

Saksprotokoll fra FSK sak 15/21 – Opphør av forskrift 

Saksprotokoll fra FSK sak 16/21 – Opphør av forskrift 

 



Saknr: 10/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/60 

Sak nr: 

10/21 

Saksbehandler: 

Mona Skarsvåg 

Arkivkode: 

033 &94 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

10/21 Kommunestyret 28.01.2021 

 

FRØYA UNGDOMSRÅDS INNSPILL TIL UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar «innspill til ungdommens distriktspanel om råd om fremtidas distriktspolitikk» til 

orientering, og støtter ungdomsrådets uttalelse. 

 

Vedlegg: 

 

Sammendrag av spørsmål fra distriktspanelet inkludert innspill fra ungdomsrådet 

 

 

Saksopplysninger:  

  

Ungdommens distriktspanel består av 10 ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 skal gi regjeringen 

10 råd om fremtidas distriktspolitikk. Det betyr at de skal gi råd om hva regjeringen bør gjøre for at det skal 

være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge, også i framtida. 

 

Bakgrunn: I Granavolden-plattformen sa regjeringspartiene at de ville sette ned et ungdomspanel som skal gi 

råd til regjeringen i aktuelle saker som for eksempel integrering, psykisk helse og frafall i videregående skole.  

Kommunal- og moderniseringsminsiter Monica Mæland har gitt Distriktssenteret – kompetansesenter for 

distriktsutvikling, i oppdrag å etablere panelet og hjelpe det i arbeidet. 

 

Deltagerne i Ungdommens distriktspanel ble valgt ut av Distriktssenteret og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet etter at de selv meldte seg som interesserte høsten 2019. I utvelgelsen av 

deltagerne, ble det lagt vekt på at panelet skal være en god representasjon av ungdom i Distrikts-Norge. Det 

betyr at det skal være en god blanding av alder, kjønn, bakgrunn og interesser. Distriktssenteret har fått ansvar 

for å rekruttere, organisere og legge til rette for arbeidet i Ungdommens distriktspanel. 

 

Ungdommene i distriktspanelet skal være mellom 14 og 23 år når arbeidet i panelet starter. De blir satt 

sammen av 1 representant for hvert fylke utenfor Oslo. Disse ungdommene skal hente inn forslag fra ungdom i 

Distrikts-Norge, bearbeide de og gi råd til regjeringa. 

Ungdommens distriktspanel organiserer arbeidet sitt i samarbeid med Distriktssenteret. Ungdommene skal 

hente innspill og forslag fra ungdom i sitt fylke på ulike måter.  

 

Distriktssenteret vil at ungdommene skal: 

  

• Delta aktivt i debatter og utforme tiltak for fremtiden 

• Skape oppmerksomhet i sosiale media 

• Påvirke nasjonal politikk 

 

Vurdering: 
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I november 2020 mottok Frøya kommune henvendelse fra panelet med ønske om tilbakemelding på 15 forslag 

om hva skal til for at flere unge bosetter seg i Distrikts-Norge i framtida.   

Forslagene er presentert i ulike historier som skal synliggjøre det ungdommene mener er de viktigste behovene 

og utfordringene for distriktskommuner, og hva slags endringer som må til i distriktspolitikken. 

De 15 forslagene testes nå på mange ulike personer og grupper. Dette gjør panelet for å finne ut av om de er på 

riktig spor. Etter testingen skal forslagene konkretiseres til 10 råd, før de leveres til regjeringen kommende vår. 

 

Frøya ungdomsråd er orientert om saken i rådets desembermøte. Ungdomsrådet har behandlet saken og levert 

tilbakemelding i årets første møte, 7. januar. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Ungdommens distriktspanel er forankra i Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden - 

Distriktsmeldingen. 

 

Ungdomsrådets vedteker, vedtatt i kommunestyret 26.11.20:  

I henhold til kommuneloven § 5 12 skal Frøya Ungdomsråd (FUR) fremme ungdommens interesse og tale deres 

sak i Frøya kommune. Frøya ungdomsråd er rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker 

som gjelder ungdom. 

 

 



Saknr: 11/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/30 

Sak nr: 

11/21 

Saksbehandler: 

Øyvor Helstad 

Arkivkode: 

K23 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

9/21 Formannskapet 19.01.2021 

11/21 Kommunestyret 28.01.2021 

 

PLASTSTRATEGI FOR ORKDALSREGIONEN  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyre: 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommunestyre tilslutter seg felles plaststrategi for Orkdalsregionen.  

Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når planer som omfattes 

av dette temaet revideres i Frøya kommune.  

Planen skal evalueres etter 1,5 år, og det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen på vegne av 

kommunene som omfattes av plaststrategien. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 9/21 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre tilslutter seg felles plaststrategi for Orkdalsregionen.  

Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når planer som omfattes av dette 

temaet revideres i Frøya kommune.  

Planen skal evalueres etter 1,5 år, og det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen på vegne av 

kommunene som omfattes av plaststrategien. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Plaststrategi for Orkdalsregionen 

 

Bakgrunn for saken  

 

Med bakgrunn i det økende søkelyset særlig på plastforsøpling og plast i havet, vedtok Regionrådet for 

Orkdalsregionen å få utarbeidet en plaststrategi for regionens kommuner. Vedtaket ble gjort i regionrådet i 

2018, men arbeidet kom først i gang høsten 2019. Covid 19 har gjort at strategien ferdigstilles noe forsinket. 

Ved oppstart av strategiarbeidet bestod Regionrådet i Orkdalsregionen av kommunene Skaun, Orkland, Hitra, 

Frøya, Heim og Rindal. HAMOS IKS, senere RE MidtIKS ble tildelt ansvaret for å iverksette utarbeidelse av en 

strategi.  

 

Bakgrunnen for at plaststrategien nå skal behandles i medlemskommunene, er det vedtaket som ble fattet i 

regionrådsmøtet den 4. desember 2020: 
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Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og 

strategier. Planen skal evaluerer etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de 

ønsker å tilsluttes seg planen. Det lages felles saksframlegg som sendes kommunen.  

Frist for behandling i kommunene settes til 1. mars 2021.  

 

Saksopplysninger  

 

Mandat for arbeidet ble vedtatt i AU i Orkdalsregionen 9. oktober 2019  

 

Mandat:  

En konkret, målbar og godt forankret handlingsplan for plast i kommunene i Orkdalsregionen. Planen skal 

inneholde tiltak innen:  

 

• Innkjøp, forbruk og miljøledelse  

• Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid  

• Håndtering for gjenvinning av plast  

•  Forhindre forsøpling og redusere spredning av mikroplast  

 

Videre føringer fra Regionrådet presiserte at strategien skal bidra til økt kunnskap om gode plastvalg, redusert 

bruk av engangsplast og økt bruk av gjenvunnet plast, redusert forsøpling og redusert utslipp av mikroplast. 

Den skal inneholde konkrete mål og tiltak for befolkningen, kommunene, frivillige organisasjoner og 

næringsliv.  

 

Arbeidsgruppe  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har bestått av en representant fra hver kommune;  

 

Ida Nesset – Hitra kommune  

Øyvor Helstad – Frøya kommune  

Lars Wiik – Heim kommune  

Atle Wormdal – Orkland kommune  

Kirsten Vågø – Skaun kommune  

Ole Johan Skjærli – Rindal kommune  

Arne Kristian Mo fra ReMidt.  

 

Som ansvarlig for å få utarbeidet en strategi engasjerte ReMidt Gunhild Flaamo fra Rambøll, som har vært 

prosjektleder for arbeidet og som også har utformet selve dokumentet.  

Arbeidsgruppen har sammen med prosjektleder engasjert interne grupper i kommunen, planlagt og arrangert 

workshop og gjennomført arbeidsmøter for å drøfte utformingen av dokumentet.  

For å utarbeide tiltakene ble representanter fra regionrådets kommuner, frivillige organisasjoner og næringsliv 

invitert til workshopen «SMARTERE BRUK AV PLAST» i september 2020. Tiltakene som ble konkretisert og 

satt opp med ansvarlig og frist for gjennomføring er presentert i kap. 3, delkapittel 3.2 – 3.5 i 

strategidokumentet.  

 

Saksbehandling i regionrådet  

 

Sekretariatets vurdering 

Det foreligger en plaststrategi med tiltakspakke. Prosjektleder har prioritert bred forankring av arbeidet, og 

kommunene er særlig prioritert i denne sammenhengen. Tiltakene er målbare og involverer kommunene og 

andre samarbeidspartnere. Strategi med tiltakspakke er etter administrasjonens vurdering i samsvar med 

bestilling gjort av AU.  

Plaststrategien er drøftet i Regionrådsmøte 9. oktober og i møte med rådmenn og kommunedirektører 13. 

november. Videre har rådgivere fra kommunene deltatt i utarbeidelse av strategien. Involvering vurderes som 

tilstrekkelig for sluttbehandling i regionrådet.  

 

Behandling i kommunedirektørutvalget  

Utvalget ber sekretariatet utarbeide saksframlegg for oversendelse av strategien til kommunene. Strategien 

oversendes kommunene for tilslutning.  
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Forslag til vedtak AU  

AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. Regionrådet 

sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og strategier.  

 

 

Vedtak AU 20. november 

AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. Regionrådet 

sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og strategier. 

Planen skal evalueres etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de ønsker å 

tilslutte seg planen.  

 

Administrasjonens innstiling  

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og 

strategier. Planen skal evaluerers etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de 

ønsker å tilslutte seg planen. Det lages felles saksframlegg som sendes kommunen. Frist for behandling i 

kommunene settes til 1.mars 2021.  

 

Vedtak regionrådet 4. desember 2020  

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og 

strategier. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de 

ønsker å tilslutte seg planen. Det lages felles saksframlegg som sendes kommunen.  

 

Frist for behandling i kommunene settes til 1.mars 2021. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøre innstiller på at Frøya kommune tilslutter seg plaststrategien for å kunne bidra i strategiens 

målsettinger. 

 

 

Forhold til Frøyas overordna planverk: 

 Kommuneplanens samfunnsdel har overordnet mål for natur miljø og klima:  

 Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg 

matproduksjon. 

 

 Plaststrategien for Orkdalsregionen sees i sammenheng med hvordan Frøya kommune benytter midler 

avsatt fra Havbruksfondet til marin forsøpling. 

 

 Det vurderes om plaststrategien skal innarbeides i kommunens klima- og energiplan. 

 

 

 

 



Saknr: 12/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.01.2021 

Arkivsaksnr: 

21/64 

Sak nr: 

12/21 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

037 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/21 Formannskapet 19.01.2021 

12/21 Kommunestyret 28.01.2021 

 

EIERSKAPET I PREBIO AS  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyre: 

 

Kommunedirektøren får fullmakt til å avklare kommunens fremtidige eierskap i Prebio AS.  

 

Anbefalt løsning legges frem for politisk behandling når saken er utredet. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 8/21 

 

Vedtak: 

Kommunedirektøren får fullmakt til å avklare kommunens fremtidige eierskap i Prebio AS.  

 

Anbefalt løsning legges frem for politisk behandling når saken er utredet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunedirektøren får fullmakt til å avklare kommunens fremtidige eierskap i Prebio AS.  

 

Anbefalt løsning legges frem for politisk behandling når saken er utredet. 

 

Vedlegg: 

 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Prebio AS 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen eier 35 179 aksjer (4,753 %) av 740 135 aksjer i Prebio AS. Bakgrunnen for at denne saken 

fremmes er at styret i Prebio AS ønsker å foreta en kapitalutvidelse i selskapet gjennom en rettet emisjon mot 

dagens eiere.  

 

Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 20.01.2021 hvor saken skal behandles. Hvis 

styret får flertall for sitt forslag betyr det at kommunen kan delta i emisjonen med fra ca. 350 000 kr til 1 mill., 

avhengig av hva kursen settes til innenfor en ramme på kr. 10,- til kr. 30,- pr. aksje. 

 

Kommunens eierposisjon har bakgrunn i at Næringsmiddeltilsynet ble avviklet, og Kyst-Lab Prebio AS overtok 

disse arbeidsplassene. Kommunen gikk inn i dette selskapet for å sikre arbeidsplassene på Frøya som jobbet i 

dette selskapet. 
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Prebio AS er i dag et rent eierselskap og driftes uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskap, og driver 

etter vanlige forretningsmessige prinsipp. Prebio AS eier 100 % av Prebio Invest AS og 42 % i Smk Lab 

Holding AS. Prebio Invest AS er også et rent eierselskap uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskap. 

Smk Lab Holding AS er et også et rent eierselskap uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskap. Smk 

Lab Holding AS eier 100 % Sintef Norlab AS og Exeqt AS. Sintef Norlab AS er et laboratorieselskap og har 

virksomhet på 13 steder, fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, også på Frøya. Selskapet har hovedkontoret er 

i Mo i Rana og forretningsadresse i Vikebukt. 

 

Namsos kommune skriver i sitt saksframlegg om dette: 

Namsos kommune sammen med øvrige kommuner fra Møre i sør til Helgeland i nord eier 48,34 % av 

aksjene i selskapet. Namsos, sammen med Molde kommune og Brønnøy kommune har et negativt 

flertall, dvs. over 33,3 % av aksjene, og kan dermed ha negativ kontroll og hindre vedtektsendringer 

en er uenig i. Disse tre kommunene kan altså i fellesskap stoppe en emisjon hvis de er mot og stemmer 

samlet på en generalforsamling. Det presiseres at dette ikke er avtalt med Molde og Brønnøy, men 

kun nevnes som en anskueliggjøring av handlingsrommet og mulighetene.  

 

Ved utgangen av 2019 bestod det offentlige eierskapet i Prebio AS av 11 kommuner. På eiersiden er det i 

tillegg er det Alsco AS, som er største aksjonær, to personlige eier. 

 

Vurdering: 

 

Prinsipp og formål med eierstyringen er nedfelt i eierskapsmeldingen. Den praktiske utøvelsen av eierskap i 

aksjeselskap med tanke på deltakelse i emisjoner eller salg av kommunens aksjer er ikke delegert, hverken 

gjennom delegasjonsreglement, økonomireglement eller særskilt delegasjon. Eierskapet utføres gjennom 

ordfører som deltar på generalforsamling og dere eiere ellers er representert. 

 

Prebio AS er i dag et rent eierselskap, uten annen aktivitet, og driver etter vanlige forretningsmessige prinsipp. 

Frøya kommune sammen med øvrige kommuner fra Møre i sør til Helgeland i nord eier 48,34 % av aksjene i 

selskapet.  

 

Gjennom vår eierpost i Prebio AS er kommunen deleier i et investeringsselskap, noe som ligger langt unna 

kommunal kjernevirksomhet og kommunedirektøren vurderer at det ikke er naturlig å videreføre dette. Når 

selskapet nå signaliserer at de ønsker å raskt kunne bidra med vekstkapital i selskap hvor man er eiere, viser 

det tydelig at kommunen blir utfordret på en måte som er lite forenelig med kommunens virksomhet, som 

primært skal være å levere tjenester til egne innbyggere. I tillegg vurderer en også at ytterligere plasseringer i et 

rent investeringsselskap ikke er innenfor de begrensninger finansreglementet setter. Kommunens interesser og 

begrensninger, sett opp mot selskapets interesser, kommer tydelig frem i denne saken. Det vurderes likevel som 

viktig at kommunens eierpost i selskapet ikke vannes ut gjennom at det gjennomføres en rettet emisjon hvor 

kommunen ikke deltar. Øvre tak for emisjonen som er rettet mot dagens eiere er på 50 %. Hvis den 

gjennomføres uten at eierkommunene deltar kan det bli svært vanskelig å oppnå negativ kontroll for 

kommunene. Det synligjør enda klarere behovet for å avklare kommunens fremtidige engasjement i selskapet. 

 

Det har de siste årene vært lite engasjement fra kommunene som er eiere i selskapet og det er uttrykt fra 

styreleder at dette oppleves vanskelig. Dette har en stor forståelse for og det er også et godt argument for en 

rask avklaring. På bakgrunn av dette mener en det er riktig å avvikle kommunens eierskap i Prebio AS. Det 

vurderes som riktig å orientere øvrige aksjonærer om kommunens videre engasjement slik at øvrige eiere kan 

foreta selvstendige avveiinger med hensyn til videre engasjement i selskapet. En har ingen informasjon nå om 

det kan være aktuelle kjøpere til aksjeposten og eventuelt hva det kan være mulig å oppnå. 

Kommunedirektøren ber om en fullmakt til å utrede saken med hensikt å finne en god løsning for avklaring av 

fremtidig eierskap i Prebio AS. Når en kommer frem til et anbefalt forslag vil saken fremmes for politisk 

behandling. 
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SIGNERING AV TRØNDERSK MATMANIFEST 2021, FRØYA KOMMUNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune tilslutter seg Trøndelag matmanifest  

 Ordføreren signerer Trøndersk Matmanifest 10. Februar 2021  

 DalPro AS følger opp punktene i matmanifestet på vegne av kommunen 

 

 

Vedlegg: 

 

Matmanifest, eksempel. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Trøndersk Matmanifest 
Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk 

matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. 

Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet.  

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS baserer sin virksomhet på Trøndersk Matmanifest – en bærebjelke 

for alle våre aktiviteter og prosjekter. Som første region i verden, fikk Trøndelag et eget matmanifest 

februar 2011. Det både forplikter og begeistrer. Et bredt spekter av aktører framsnakker maten og 

råvarene fra Trøndelag. Dette gjør maten synlig i mange forskjellige sammenhenger, og bidrar til 

stolthet og identitet både innen landbruket og sjømatnæringen. Råvarer fra regionen er blitt en 

sentralt og naturlig del av tilbudene hos hoteller, restauranter og slakteri, så vel som offentlige 

aktører, dagligvarekjedene Rema 1000 og MENY Midt-Norge, samt hos barnehager og skoler. 

Signering av Trøndersk Matmanifest 

Å signere Trøndersk Matmanifest innebærer at aktørene har et sterkt ønske for å jobbe etter de 8 

intensjonene i manifestet – både i hverdagen og når det skal legges strategier og planer. Ved å 

signere sier du at bedriften ønsker å bidra til å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes 

mangfold, smak og særpreg fra hav til høgfjell. Det innebærer også å bidra til å bruke råvarer og 

produkter som fremmer matglede og helse. Bedriften kan vektlegge og jobbe etter utvalgte punkter 

blant intensjonene i det Trønderske Matmanifestet. 

Det er altså ikke bare festmaten som skal trekkes fram. Hverdagsmaten er like viktig, og i Trøndelag 

fins det gode råvarer som gir matglede på en helt vanlig tirsdag også. 
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(kilde: https://www.matriketmidt.no/prosjekter/troendersk-matmanifest/)  

De 8 løftene i matmanifestet er intensjonsbasert, og det er opp til hver enkelt aktør å finne ut av 

hvordan, og i hvor stort omfang, de følger opp. 

1. Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og 

særpreg, fra hav til høgfjell 

2. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse 

3. Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon 

4. Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen 

5. Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner 

6. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn 

7. Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge 

8. Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske 

råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning 

Matregionen Hitra og Frøya 
Øyriket er en sterk matregion, ledende på matproduksjon fra havet, og betydningsfull 

landbruksproduksjon. Regionen har en stor andel prisvinnende lokalmatprodusenter som baserer 

produksjonen sin på et mangfold av råvarer. Ved å tilslutte seg det Trønderske Matmanifestet vil 

Hitra og Frøya kommuner ha et sterkt ønske om å jobbe for og med hele eller deler av punktene i 

Trøndersk Matmanifest.  

Kommunene vil gjennom strategier og planer jobbe for å nå intensjonene i Trøndersk Matmanifest. 

Det interkommunale selskapet DalPro vil være et viktig verktøy for å nå målene i operasjonalisering 

av Matmanifestet. 

DalPro 
DalPro vil gjøre ved å lede og koordinere arbeidet for at Frøya og Hitra skal nå de 8 punktene i 

matmanifestet, og følgende mål er etablert: 

Visjon: Frøya og Hitra - Regionen for matopplevelser 

Hovedmål:  

Lokalmat og matopplevelser fra Hitra og Frøya skal videreutvikles i tråd med Trøndersk matmanifest 

og gi grunnlag for å befeste posisjonen til Frøya og Hitra som en ledende matregion i Trøndelag. 

Delmål: 

 Koordinere Hitra og Frøya sin deltakelse på Trøndersk Matfestival i Trondheim 29.-31.juli og 

«Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» 5.-7.aug i 2021. 

 Etablere det lokale markedet knyttet til «Trøndersk Matfestival - et sted nær deg» som en 

årlig aktivitet på Hitra og Frøya, og videreutvikle denne. 

 Samarbeide med turistnæringen for å gjøre regionen enda mer attraktiv som 

matdestinasjon. 

 I 2022 blir Trondheim og Trøndelag sett utenifra og skal markeres som European Region of 

Gastronomy. DalPro ønsker å samarbeide med Oi! Trøndersk Mat og skape mataktiviteter 

dette året som løftes videre i 2022: 
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a. Måltidet fra holdepunkt til høydepunkt på institusjonene. Invitere matgledekorpset 

for å bidra til å løfte måltidet - koble kjøkken, ledelse og pleiere på institusjon for å 

løfte mot felles mål for måltidsglede. 

b. Videreføring av Ung restaurant mot 10.trinn som viktig rekrutteringstiltak for å få de 

unge til å bli interessert i matnæringa og velge det som karrierevei (i samarbeid med 

Guri Kunna vgs, restaurant og matfag) 

c. Befeste andre onsdag i februar der Trøndersk Matmanifest feires sammen med Mat 

og Helse faget hos 9.trinn – og sette søkelyset på betydningen av matregion Frøya og 

Hitra i dag og i fremtida. 

d. Og andre prosjekt 

 Lete etter muligheter for samarbeid og prosjekter for lokalmatprodusentene.  

 

Signering av Trøndersk Matmanifest for Frøya og Hitra 
Signeringen av Trøndersk Matmanifest for Frøya og Hitra kommuner vil foregå på Kommunenes 

felleseide bedrift DalPro AS 10. februar 2021. Oi! vil sammen med ordførerne legge til rette for 

signeringen for kommunene. Kommunene gir «stafettpinnen» videre til DalPro AS for å følge opp 

punktene i Trøndersk Matmanifest. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren innstiller på at  

 Frøya kommune tilslutter seg Trøndelag matmanifest og at ordføreren signerer Trøndersk 
Matmanifest 10. Februar 2021  

 DalPro AS følger opp punktene i matmanifestet på vegne av kommunen 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret beholder vedtektene for Næringsfondet uendret 

2. Kommunestyret justerer satsningsområder som følger: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

e. Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

3. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen å 

hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

b. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

c. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

d. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

e. Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en klausul om at 

det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet av 2 år 

f. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan har 

utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

g. Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften har 

utviklet seg 
 

 

Vedlegg: 

 

 Vedtekter 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 6.000.000 kr ble finansiert over Havbruksfondet. Vedtak ble fattet 

i kommunestyret i september 2019; vedtekter og satsningsområder. Fullstedige vedtekter ligger som vedlegg i 

saken. 

 

 

Vedtektene sier følgende: 

 

 Støtte gis som tilskudd 

 Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. Kommunelovens §51) 

 Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 
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Vedtektene definerer også vilkår for å motta støtte: 

 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 

 35% støtte til harde investeringer 

 50% støtte til myke investeringer 

 Ikke støtte til lett omsettelige varer 

 Max tilskuddsbeløp: 200.000 kr 

 Motiverende og utløsende – ikke igangsatt før søknad sendes inn 

 Bosatt i Frøya kommune  

 Ikke tilskudd til drift 

 Tilskudd kan gis til fellestiltak 

 50% forskudd  

 

 

Det er Formannskapet som forvalter fondet og som fatter vedtak om tilskudd. Søknader under 40.000 kr 

behandles administrativt. Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende. 

Blått kompetansesenter (BKS) har en rolle som støtteressurs i å skrive søknader. I de små bedriftene får de – i 

en søknadsprosess – hjelp til å strukturere tanker og ideer, planlegge og til strategisk utvikling.  

 

 

Økonomi 

 

Vi hadde et gjenstående beløp i det gamle næringsfondet. I løpet av 2020 ble det overført midler fra 

Orkdalsregionen (235.000 kr) samt ekstra statlige korona-midler øremerket kommunale næringsfond (978.706 

kr).  

 

Prosjekt Navn   Saldo 

112016 Kommunalt næringsfond Gammel saldo - bundet driftsfond 334 568 

  Fra Havbruksfondet Disposisjonsfond 2020-2023 6 000 000 

  IB September 2019   6 334 568 

  Orkdalsregionen   235 000 

  Fylkeskommunen Korona   978 706 

   Totalt   7 548 274 

 

I sak 155/20 i kommunestyret, 10.12.2020 - Disponering av Havbruksfondet 2020 – ble det avsatt ytterligere 

1.500.000 kr til Næringsfondet. 

 

Vedtatt støtte i 2019 beløper seg til 562.669 kr, hvor av det er utbetalt 413.308 kr, fordelt på 9 søknader. 

Vedtatt støtte pr november 2020 beløper seg til 3.319.144 kr, hvor av det er utbetalt 1.464.425 kr, fordelt på 30 

søknader. Etter november 2020 har vi mottatt ca 10 nye søknader som ikke er behandlet. 

 

Gjeldende satsningsområder 

 

Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og satsingsområder er vedtatt: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser  

 Tiltak som styrker fiskere  

 

 

 



Saknr: 14/21 

 

 

Diskusjon i Formannskapet - november 2020 

 

I formannskapets møte 24.11.2020 ble Næringsfondet diskutert. Administrasjonen presenterte gjeldende 

vedtekter og satsningsområder samt fondets utvikling siden 2019. Vi opplever en økende søknadsmengde. 

Administrasjonen fikk følgende tilbakemelding fra formannskapet: 

 

 Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

 Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

 Maksimalt beløp på 200.000 er OK 

 Viktig at tilskuddet stimulerer til satsning og utvikling 

 Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

 Tilskuddet skal være utløsende 

 Hvor ofte kan man søke? Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

 Definisjonen av «lettomsettelige varer» må skjerpes. Det skal legges inn en klausul om at det man 

investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet av 2 år 

 Tilskuddsmottakere bør rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan har utviklingen 

vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

 Tilskuddsmottakere bør inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften har utviklet seg 

 Vi bør avsette midler fra Havbruksfondet fortløpende 

 Næringsfondet bør ha fokus på unge søkere 

 Bedrifter i omstilling er interessant 

 Fortsatt fokus på primærnæringer – fiskeri og gårdsbruk 

 Det bør være balanse mellom tilskuddsbeløp og totalt fond 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at vedtektene for Næringsfondet ivaretar kommunens intensjoner og foreslår at de 

holdes uendret. 

 

Kommunedirektøren foreslår at styringsdokumentet – satsningsområder – utvides og tar hensyn til de innspill 

som har fremkommet i prosessen. 

 

Kommunedirektøren foreslår en justering av satsningsområder: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

 

Kommunedirektøren foreslår videre at innspill fra formannskapet skal ligge til grunn for vurdering av 

søknader: 

 

 Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

 Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

 Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

 Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

 Definisjonen av «lettomsettelige varer» må skjerpes. Det skal legges inn en klausul om at det man 

investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet av 2 år 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan har utviklingen 

vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

 Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften har utviklet seg 
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 Bedrifter i omstilling er interessant 
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REGLEMENT FORHANDLINGSUTVALG NÆRING  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i 

saksframlegget med følgende endringer:  

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2020 sak 300/20 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i 

saksframlegget med følgende endringer:  

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 08.12.20: 

 

Følgende omforente forslag til endring i retningslinjene ble fremmet: 

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  
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Leder i utvalget er ordfører.  

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.12.2020 sak 146/20 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i 

saksframlegget med følgende endringer:  

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.20: 
 

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2020 sak 127/20 

 

Vedtak: 

 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.11.20: 
 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 284/20 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 24.11.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av  

 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i 

saksframlegget. 
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Saksopplysninger:   

 

Administrasjonen er utfordret på å komme med forslag til retningslinjer for arbeidet i forhandlingsutvalget. 

Forslaget baserer seg på de utfordringer forhandlingsutvalget har støtt på i prosess og uklarheter i hvordan 

utvalget kan agere i møte med næringsaktører.  

 

Saken har vært oppe til politisk behandling og foreslått utsatt. I formanskapets behandling av saken fremkom 

forslag til endringer av reglementet. De er hensyntatt i nytt forslag. 

I nytt forslag er det fortydliget hvilke sakes som skal opp til politisk behandling og ikke.  

 

Økonomireglementet skal legges til grunn for arbeidet i forhandlingsutvalget. Dette reguleres i punkt 4 i 

reglementet. Reglementet skiller mellom saker som allerede har gjennomgått politisk behandling og de som 

ikke har vært gjenstand for det. Som eksempel på sak etter punkt 4a: Kommunen har vedtatt sak om etablering 

av nytt høydebasseng. I budsjettet ligger bl a erverv av grunn. Om prosjektet holder seg innen for gitte 

økonomiske rammer/ budsjett, er det ikke behov for at saken skal opp til ny politisk behandling. 
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REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALGET I FRØYA KOMMUNE 

Vedtatt av kommunestyret 10.12.2020 

 

1. OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING 

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren utpeker to 

medlemmer som fungerer som sekretariat. 

2. ANSVARS- OG MYNDIGHETSOMRÅDE  

Forhandlingsutvalget er et arbeidsutvalg for formannskapet på følgende områder:  

a. Forhandlinger om erverv, salg, leie, eller feste av grunn - Utvalget har mandat til å forhandle 

fram avtale om salg av eiendom eller rettigheter knytta til eiendom og om erverv av grunn 

b. Kommunens representant i dialog og forhandlinger med næringsaktører  

3. ARBEIDSMÅTE 

Forhandlingsutvalgets oppgave er å være kommunens kontaktpunkt opp mot nærings-aktører som 

ønsker dialog med kommunen i saker som faller inn under punkt 2. 

Utvalget skal være kontaktpunkt opp mot formannskapet, og holde formannskapet løpende orientert 

om saker utvalget jobber med. Rammen for forhandlingene med næringsaktøren(e) settes av 

formannskapet. 

4. ØKONOMIREGLEMENTET LEGGES TIL GRUNN  

Etter behandling i forhandlingsutvalget, forutsetter utvalget at økonomireglementet legges til grunn 

når erverv av eiendom skal gjennomføres. Dette vil si: 

a. Hvis ervervet gjøres gjennom et investeringsprosjekt, og prosjektet allerede har nok midler, 

vil ervervet bli gjennomført uten ytterligere politisk behandling 

b. Hvis ervervet krever ytterligere midler, og disse foreslås som en omdisponering mellom 

eksisterende prosjekter, har formannskapet fullmakt til å gjøre dette i tråd med 

økonomireglementet. 

c. Hvis ervervet krever et høyere låneopptak og opprettelse av et nytt investeringsprosjekt, eller 

det foreslås bruk av disposisjonsfond eller overføring fra drift så må kommunestyret vedta 

dette. 

 

For b. og c.: Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene 

godkjennes av kommunestyret. 

 

5. MANDAT 

Utvalget trer i funksjon etter vedtatt mandat fra Formannskapet eller andre, jfr. punkt 2. 

Formannskapet skal informeres fortløpende om utvikling i enkeltsaker. Formannskapet skal, basert på 

situasjonsrapport, vedta detaljert mandat til forhandlingsutvalget for videre prosess og forhandlinger. 

6. SAKSBEHANDLINGEN  

Kommunelovens saksbehandlingsregler gjelder så langt de passer.  

Forhandlingsutvalget kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende interesser tilsier det, og 

det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 

2006 nr. 16 (offentleglova). Kommunedirektøren er saksbehandler og sekretariat for 

forhandlingsutvalget. 

7. ENDRING AV REGLEMENT 

Endringer i reglementet for Forhandlingsutvalget må godkjennes av kommunestyret. 

8. IKRAFTTREDELSE  

Retningslinjene gjelder fra vedtaksdato. 

 

Kommunelovens § 5-7 Utvalg  

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkes-kommunale formål og for 

deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg 
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med ansvar for en geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha 

minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få 

tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov. 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. Dette 

kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg. 

Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 

betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i 

tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende myndighet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget imøtekommer de behov 

kommunen har. Forslaget er i tråd med Kommunelovens §5-7 – Utvalg. Kommunedirektøren innstiller derfor 

på at Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i saken. 
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HØRING - NÆRINGSLIVETS BETYDNING FOR LEVENDE OG BÆREKRAFTIGE 

LOKALSAMFUNN - DISTRIKTNÆRINGSUTVALGET  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til orientering og støtter utvalgets vurderinger og 

forslag 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2021 sak 10/21 

 

Vedtak: 

Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til orientering og støtter utvalgets vurderinger og forslag 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til orientering og støtter utvalgets vurderinger og forslag 

 

 

Vedlegg: 

 

 Høringsbrev 

 Utredning Distriktnæringsutvalget – NOU 2020:12 

 

Saksopplysninger:   

 

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 27. september 2019 for å vurdere næringslivets 

betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En viktig del av utvalgets mandat har vært å beskrive hva 

god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom 

næringsvirksomhet i distriktene. Utvalgets utredning- Næringslivets betydning for levende og bærekraftige 

lokalsamfunn (NOU 2020:12) ble overlevert til Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 28. oktober 2020. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og 

sender derfor rapporten på høring. 

 

Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. Næringslivet i mange distriktsområder går 

godt, og folk bor der verdiene er og blir skapt. Vi har sterke næringsmiljøer, innovative bedrifter, arbeidsplasser  

og kunnskapsmiljøer fordelt over hele landet. Dette er styrker Norge skal bygge videre på. Det viktigste for 
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levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende og skaper nye lønnsomme 

arbeidsplasser. 

Norge er i omstilling. Teknologiutvikling og klimautfordringer påvirker hele samfunnet. Omstillingsdyktige 

lokalsamfunn og bærekraftige regioner trenger et lønnsomt og vekstkraftig næringsliv. Næringslivet må bli 

grønnere, smartere og mer nyskapende. Norges naturressurser gir grunnlag for aktivitet, innovasjon og 

næringsutvikling over hele landet. Ressursene må tas i bruk på en bærekraftig måte og gi grunnlag for 

lønnsomme arbeidsplasser. 

 

Ut over å bidra med verdiskaping og arbeidsplasser kan næringslivet ha viktige roller i distriktene. Bedriftene 

er viktige for lokal samfunnsutvikling og en del av løsningen på mange utfordringer i Distrikts-Norge. 

Næringslivet er avhengig av lokale faktorer som kompetanse, infrastruktur, velferdstilbud, skoler og arealer og 

av faktorer utenfor lokalsamfunnene som tilgang til kapital og samarbeidspartnere. Norske bedrifter er i økende 

grad del av nasjonale og internasjonale verdikjeder. 

Nasjonal politikk innenfor en rekke sektorer påvirker muligheter for næringsutvikling, og sammenhengen 

mellom de ulike politikkområdene er viktig for vekst- og omstillingsevnen i norsk økonomi. Næringspolitikken 

skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping, innenfor bærekraftige rammer. Ulike deler av landet har 

særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsvirksomhet. I årene framover vil aldrende befolkning 

sette press på velferdstjenester, men også på tilgangen til kompetent arbeidskraft i næringslivet. Dette er 

en særskilt utfordring i distriktene. 

Målet for regjeringens regional- og distriktspolitikk er regional balanse gjennom vekstkraft, 

likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert 

befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping 

nå og i fremtiden. Dette vil legge til rette for å holde på hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. En utredning kan 

bidra til å identifisere hvilken verdi og betydning privat næringsliv har for å oppnå målsettingen om levende 

lokalsamfunn og bærekraftige regioner. 

Den kan også bidra til å synliggjøre muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom og bærekraftig 

næringsvirksomhet i distriktene. 

 

Problemstillinger som skal drøftes i utvalget 

 

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En viktig del av 

arbeidet vil handle om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og synliggjøre hva som fremmer 

eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. 

 

Utvalget skal utrede og gi anbefalinger på følgende områder: 

 

1. Beskrive næringslivets utvikling i ulike deler av landet. Relevante størrelser er bl.a. verdiskaping, 

sysselsetting og skatteinntekter. Utvalget skal også beskrive hvilke næringer som er viktige for ulike 

deler av Distrikts-Norge, og på hvilken måte de er viktige 

2. Kartlegge betydningen for næringslivet i distriktene av å være del av nasjonale og internasjonale 

verdikjeder 

3. Vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på lokalt, regionalt 

og nasjonalt nivå. Utvalget skal videre vurdere hvordan det best kan legges til rette for lønnsom og 

bærekraftig næringsutvikling i distriktene 

4. Hvordan legge best mulig til rette for at bærekraftig utnytting av naturressursene også gir positive 

virkninger for lokalsamfunnene? 

 

Utvalget avgjør selv hva som er hensiktsmessig definisjon av distrikt og geografisk inndeling for analysene. 

 

Sentralitetsklasser 

 

Begrepene «Distrikts-Norge», «distrikt» og «distriktsnæringer» er sentrale begreper i utredningen. Begrepene 

brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I det offentlige ordskiftet er for eksempel distrikt ofte ment som det 

meste av landet utenfor de største byene (Onsager, 2019). I noen tilfeller er byer i fylker med mange 

distriktskommuner, som for eksempel Hamar og Tromsø, også definert som en del av distriktene. 

Sentralitet er en viktig forklaringsfaktor i studier og forståelsen av distrikts- og regionalutvikling, og er derfor 

også en viktig del i de vanligste distriktsog regionalpolitiske analysemodellene. Statistisk sentralbyrås 

sentralitetsindeks rangerer alle kommuner fra 0 til 1000 etter befolkningens tilgang til arbeidsplasser, tilgang 
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til private og offentlige tjenester og avstanden til disse. Indeksen er igjen inndelt i seks klasser fra 1 (mest 

sentrale kommuner) 

til 6 (minst sentrale kommuner). 

 

Kartet i figur 2.2 (under) viser kommuner etter sentralitet i Norge.  

 

Sentralitetsklasse 1 består av Oslo og fem omegnskommuner.  

I sentralitetsklasse 2 er det totalt 19 kommuner – åtte byområder i tillegg til flere omegnskommuner til Oslo.  

Sentralitetsklasse 3 består av drøyt 50 kommuner. De ligger i om lag 15 byområder. Disse tre 

sentralitetsklassene er forholdsvis like i innbyggertall, og har til sammen 3,7 millioner innbyggere. Foruten et 

ganske stort område på Østlandet ligger disse kommunene i et 

belte på Sørlandet og rundt Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og 

Tromsø. 

Sentralitetsklasse 4 består av 71 kommuner, spredt utover hele landet. I tillegg til flere byomlandskommuner, 

er en del småbyer som Risør, Rana og Alta, i denne klassen.  

I sentralitetsklasse 5 er det nesten 100 kommuner med til sammen 500 000 innbyggere. Her finner man 

småsenterkommuner som Tinn, Sogndal og Ørland.  

I sentralitetsklasse 6 er det 113 kommuner med til sammen 235 000 innbyggere. I Nordland og Troms og 

Finnmark er relativt mange kommuner i denne klassen, Trøndelag har 14 mens 45 er i Sør-Norge. 

Gjennomsnittskommunen i sentralitetsklasse 6 har 2000 innbyggere. Kommunene i sentralitetsklasse 5 og 6 

dekker til sammen over 70 prosent av arealet i Norge, og har 14 prosent av innbyggerne. 

 

Frøya er i sentralitetsklasse 6. 
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Utvalgets vurderinger og forslag 

 

Utvalget er bedt om å vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på 

lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Utvalget er også bedt om å vurdere hvordan det best kan legges til rette for 

lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i distriktene og for at utnytting av naturressursene også skal gi 

positive virkninger for lokalsamfunnene. 

 

Bidrar næringslivet til sentralisering? 

 

 Det kan være en målkonflikt mellom et spredt bosettingsmønster, desentralisert sysselsetting og målet 

om å legge til rette for høyest mulig samlet verdiskaping. Myndighetene må imidlertid ta hensyn til 

det totale samfunnsregnskapet, ikke bare verdiskapingen i smal forstand. På dette området, som på 

mange andre områder, må man avveie ulike målsetninger. Spredt bosetting har en kulturell og sosial 

egenverdi for landet og er også viktig for å utnytte den næringsmessige kompetansen i distriktene 

 Spredning av arbeidsplasser for folk med høyere utdanning er viktig for å skape et variert 

arbeidsmarked, som bidrar positivt til bosetting og næringsutvikling i distriktene. Utvalget mener det 

er mulig å påvirke de sterke sentraliseringskreftene, men at dette krever et høyt ambisjonsnivå med 

målrettede virkemidler, herunder desentralisert lokalisering av offentlige institusjoner. Det bør 

etableres et eget verdiskapingsprogram for næringsutvikling i distriktene rettet inn mot bedrifter med 

høy andel av ansatte med høyere utdannelse 

 Ved oppretting av nye statlige virksomheter, strukturendringer eller omlokaliseringer av eksisterende 

virksomheter må vurderinger av lokaliseringspolitiske hensyn tillegges langt større vekt enn det som 
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har vært tilfellet fram til i dag. Det må legges betydelig vekt på lokalisering i regionale sentra, der 

virksomhetene har størst potensial til å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser, både med hensyn 

til omfang og bredde 

 Utvalget støtter regjeringens innstramming som gjør at direktorater og etater ikke lenger kan legge 

ned statlige kontorer uten aksept fra regjeringen. Dette ut fra en erkjennelse av at en må unngå at 

enkeltsteder rammes urettmessig hardt når statlige arbeidsplasser flyttes eller legges ned 

 Det er en styrke for statlige tilsyn, etater og direktorater å være lokalisert sammen med sterke 

næringsmiljøer i ulike deler av landet. Dette kan også gi vekst i forretningsmessige tjenestenæringer i 

distriktene. Det bør utvikles en politikk for smart spesialisering der statlige virksomheter som er 

knyttet til enkeltnæringer, plasseres i regioner der næringen de fører tilsyn med, også er godt 

representert. Dette kan bidra til bosetting og verdiskaping og til å utvide lokale kompetansemiljøer 

knyttet til lokal ressursforvaltning og næringsgrunnlag 

 Positive og negative geografiske virkninger bør synliggjøres før det fattes beslutninger om lokalisering 

av statlige virksomheter. Utvalget mener at konsekvensene av endret tilgang til statlige tjenester for 

næringslivet i distriktsområder bør være en del av beslutningsgrunnlaget i store reformer. 

 Investeringer i tettstedsutvikling, infrastruktur og lokale utdanningstilbud er tiltak som kan øke 

bostedsattraktiviteten, og samtidig øke konkurranseevnen og langsiktige vekstutsikter for næringslivet 

i distriktene 

 Utvalget mener det bør gjennomføres en ny, nasjonal flyttemotivundersøkelse for å kartlegge hvilke 

forhold som er avgjørende for unges bostedspreferanser. Et sentralt formål med kartleggingen bør 

være å belyse hvilke politiske grep som kan gjøres for å påvirke unges valg av bosted 

 

Har næringslivet i distriktene noen særskilte utfordringer? 

 

 Næringslivet i distriktene har særlige utfordringer knyttet til infrastruktur, avstand, geografi, ensidig 

næringsgrunnlag og svakere befolkningsvekst sammenlignet med resten av landet. Det bør møtes med 

særskilte tiltak rettet mot de utfordringene som næringslivet i distriktsområder møter 

 Det viktigste for politikkutviklingen er å møte utfordringene i distriktsnæringslivet som skyldes den 

økonomiske og demografiske utviklingen, og som på sikt vil gjøre arbeidskraftstilgangen enda mer 

krevende for distriktsnæringslivet 

 Det kan være utfordrende å vurdere måloppnåelsen for dagens distriktspolitiske mål. Det skyldes 

delvis uklare mål og delvis mangel på tydelige og målbare indikatorer. For å øke treffsikkerheten og 

bedre effekten av virkemidlene i distriktspolitikken anbefaler utvalget at det utvikles målbare 

indikatorer for de overordnede distriktspolitiske målene 

 

Hvordan sikre næringslivet i distriktene tilgang til kompetent arbeidskraft? 

 

 Det bør innføres insentiver for at universiteter, høyskoler og fagskoler skal etablere 

flercampusmodeller for å møte arbeids- og næringslivets behov over hele landet, samtidig som det 

skapes relevante kunnskapsmiljøer i krysningspunktet mellom utdanning, forskning og næringsliv 

 Institusjoner innenfor høyere utdanning er i stor grad lokalisert i sentrale områder. Strukturreformen 

som er gjennomført, vil kunne bidra til ytterligere sentralisering av utdanningsinstitusjonene, ved at 

utdanningstilbud i distriktene blir lagt ned. Insentivsystemet og finansieringen av universitetene, 

høyskolene og fagskolene bør utformes slik at det stimulerer til desentralisert studiestedstruktur 

 For å dekke det lokale og regionale næringslivets behov for arbeidskraft er det behov for fleksible 

etter- og videreutdanningstilbud i regi av universitetene, høyskolene og fagskolene, utover det som 

tilbys i dag 

 Samarbeid om forskning og utvikling mellom universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner, 

fagskoler og næringslivet i distriktene bør styrkes. De store bedriftene drar nytte av etablerte 

samarbeid, men terskelen for at mindre bedrifter skal dra nytte av dette, kan ofte være for høy. Her har 

alle aktørene et felles ansvar. Offentlige virkemidler som stimulerer mindre bedrifter i distriktene til 

slikt samarbeid, bør prioriteres 

 For å sikre bedre samhandling mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, bør det vurderes nye 

krav om praksisopphold i bedrifter ved flere utdanningsretninger, etter modell av sivilingeniørstudiet 

ved NTNU 

 Digitale læringsplattformer gir muligheter for å gjøre opplæringstiltak og etterutdanning lettere 

tilgjengelig for distriktsnæringslivet 



Saknr: 16/21 

 Regionale trainee-ordninger er målrettede og effektive ordninger som kan bidra til at bedrifter i 

distriktene lettere får rekruttert nyutdannede med ønsket kompetanse. Ordningen styrker også 

bosettingen i de aktuelle kommunene. Flere regioner bør vurdere å etablere trainee-ordninger eller 

videreutvikle eksis terende ordninger, slik at flere bedrifter kan delta 

 For å bedre tilbudet av fleksible etter- og videreutdanninger i distriktene mener utvalget at det er behov 

for å styrke insentivene i finansieringssystemene for høyere utdanning, herunder høyere yrkesfaglig 

utdanning og at det i større grad må legges til rette for offentlig- privat utviklingssamarbeid 

 Koronasituasjonen har vist at digitale plattformer kan brukes i større grad enn tidligere og dermed kan 

bidra til at etter- og videreutdanning i større grad kan tas fra distriktene. For utdanninger som er 

særlig etterspurt i Distrikts-Norge, bør det vurderes undervisningsopplegg som bidrar til desentralisert 

opplæring 

 Manglende tilgang til etterutdanningstilbud gjør at bedrifter i distriktene til dels må ta et større ansvar 

for å utvikle kompetansen til de ansatte enn bedrifter i mer bynære strøk, som har enklere tilgang til 

utdanningsinstitusjonene. For å øke næringslivets investeringer i kompetanseutvikling i typiske 

distriktsområder, bør skatteinsentiver vurderes. En modell kan være en Kompetansefunn-ordning 

rettet spesielt mot næringslivet i typiske distriktskommuner 

 Fødselsunderskudd, redusert arbeidsinnvandring og sterkere utvikling av kunnskapsintensive næringer 

i byer og regionsentra skaper enda større utfordringer for arbeidskraftstilgangen i 

distriktsnæringslivet. Det kan være behov for effektive personrettede tiltak for å motvirke dette 

 

Bidrar differensiert arbeidsgiveravgift til å fremme næringsutvikling i distriktene? 

 

 Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å nå distrikts- og regionalpolitiske mål og 

bør videreføres 

 Samtidig er sammenhengen mellom bosted og arbeidssted svakere i dag enn tidligere. Den 

teknologiske utviklingen framover vil trolig forsterke denne tendensen, selv om det fortsatt vil være 

behov for å være del av et arbeids- og fagmiljø. Dette gir muligheter både for økt sentralisering og økt 

desentralisering. Det kan ha betydning for innrettingen av distriktspolitiske virkemidler 

 Dersom en ønsker å endre befolkningens flyttepreferanser, er trolig personrettede virkemidler og 

virkemidler som kan øke bostedsattraktiviteten i distriktskommuner, godt egnet. Årsaker til 

befolkningens flyttepreferanser er komplisert, og det er nødvendig med oppdatert kunnskap om dette 

for å identifisere de meste målrettede virkemidlene 

 

Hvilke utfordringer og muligheter møter næringslivet i distriktene som følge av grønn omstilling? 

 

 Et høyt utdanningsnivå i befolkningen, kapitalmarkeder som fungerer godt og velfungerende 

institusjoner, herunder trepartssamarbeidet, gjør at Norge som nasjon står relativt godt rustet til grønn 

omstilling 

 Næringslivet i Distrikts-Norge må bidra til å redusere globale klimagassutslipp. Samtidig er det viktig 

å huske på at mange norske bedrifter allerede har et svært lite klimagassavtrykk sammenlignet med 

bedrifter i resten av verden. Dette kan bidra til økt konkurransedyktighet i et lavutslippssamfunn der 

forurenserne i større grad må ta kostnadene for sine utslipp. Det er imidlertid sentralt at norske 

bedrifter ikke underlegges et strengere regime for klimagassutslipp enn bedriftenes utenlandske 

konkurrenter. Dette må i tilfelle kompenseres med for eksempel en klimatoll 

 Norsk fornybar kraft produseres i stor grad i distriktene. Økt grad av elektrifisering innenfor blant 

annet havbruk og maritim næring vil være positivt for norske kraftprodusenter, samtidig som det vil 

kunne gi en reduksjon i klimagassutslippene 

 Salg av opprinnelsesgarantier gir delvis et feilaktig bilde av andelen fornybar kraft som forbrukes av 

norske bedrifter. Mange norske bedrifter velger å dokumentere energikildene til forbruket sitt ved å 

vise til fornybar produksjonsandel i Norge. Ettersom opprinnelsesgarantier for en del av denne kraften 

allerede er solgt, markedsføres den samme fornybare kraften i enkelte tilfeller to ganger. En slik 

ordning kan støtte opp om såkalt grønnvasking av utenlandske bedrifter som har store direkte eller 

indirekte klimagassutslipp. Dette er uheldig og bidrar til å svekke tilliten til næringslivet og offentlige 

myndigheter 

 Nasjonal politikk og gode rammevilkår er av stor betydning for at næringslivet i distriktene skal kunne 

bidra til grønn omstilling. Utvalget ønsker å trekke fram strengere krav til skipsfarten som eksempel 

på et godt virkemiddel og en driver for innovasjon. Norge er en stor skipsfartsnasjon og det er viktig at 
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Norge på slike områder går foran og skaper insentiver og markeder for nye grønne teknologier og 

løsninger som kan gi norske bedrifter konkurransefortrinn på et globalt marked. Det er viktig at det 

arbeides for internasjonale reguleringer og standarder, slik at norsk næringslivs løsninger får et 

internasjonalt marked og det ikke etableres særnorske standarder som begrenser mulighetene for et 

større marked 

 Distriktsnæringslivet er en sentral bidragsyter til arbeidet med å nå Norges klimamål og en del av 

løsningen på globale klimautfordringer. Grønn vekst innenfor industrien, havnæringene, jordbruk, 

skogbruk og reiseliv kan bidra til å redusere nasjonale og globale utslipp i tillegg til å skape store 

verdier. Samtidig er det viktig at den økonomiske veksten foregår i samsvar med FNs bærekraftsmål 

og at distriktskommunene også tar del i fremtidig vekst, i stedet for å få redusert sitt næringsgrunnlag. 

Det offentlige bør stimulere til grønn omstilling, blant annet gjennom en aktiv innkjøpspolitikk der det 

handlingsrommet som ligger innenfor rammene av internasjonale forpliktelser, blir utnyttet 

 Tiltak for å nå Norges klimaforpliktelser vil antagelig medføre betydelige kostnader for næringslivet i 

Distrikts-Norge. Næringsstrukturen i distriktene gjør at kostnadene trolig vil bli høyere der enn i mer 

sentrale områder. Det er viktig at distriktsnæringslivet ikke blir påført en uforholdsmessig stor andel 

av byrdene som følger av kostbare utslippskutt 

 

Hva betyr infrastruktur og markedsavstand for næringslivet i distriktene? 

 

 God infrastruktur er avgjørende for utviklingen av levende lokalsamfunn og et livskraftig næringsliv i 

distriktene 

 Tilgangen til gode infrastrukturløsninger påvirker næringslivets konkurransekraft. I en tid der 

handlingsrommet for nye investeringer reduseres, mener utvalget at næringslivets behov bør tillegges 

større vekt enn det som er tilfellet i dag 

 Store eksportnæringer er lokalisert til distriktene og effektive eksportkorridorer bør prioriteres for å 

styrke landets konkurransekraft. Store deler av eksportnæringene er lokalisert langs kysten, i 

lokalsamfunn som er avhengig av ferger. Dette innebærer store ekstrakostnader for folk og 

varetransport, noe som bør vektlegges i infrastrukturprioriteringene 

 Dynamikken i arbeidsmarkedet tilsier at også investeringer som utvider bo- og 

arbeidsmarkedsregioner er viktig for å bedre næringslivets tilgang til arbeidskraft 

 Digital infrastruktur er i dag en grunnleggende og kritisk infrastruktur og kan ha kompenserende 

effekt på distriktenes avstandsmessige ulemper. Statlig støtte til bredbåndsutbygging og fiberløsninger 

må forsterkes ytterligere for de områdene av landet som ikke ivaretas av private utbyggere 

 Nettkapasitet i distriktene må utbygges for å kunne øke landets tilgang til grønn kraftproduksjon og 

kunne omstille transportnæringen og andre næringers bruk av energikilder 

 Det er fortsatt viktig at kraftforedlende industri har tilgang på konkurransedyktig fornybar energi 

 God infrastruktur har positiv betydning for arbeid og bosetting i distriktene. Den omfattende 

veiutbyggingen som har funnet sted de siste årene, er med på å gjøre avstandene kortere mellom 

sentrum og periferi 

 

 

 

 

 

I hvilken grad benytter næringslivet i distriktene virkemiddelapparatet? 

 

 Nasjonale ordninger med likeartede tildelingskriterier gir gode insentiver til næringslivet i hele landet 

til å gjennomføre nødvendige og gode utviklingstiltak. Dette øker også sjansen for effektive og 

samfunnsøkonomisk lønnsomme virkemidler 

 Nasjonale ordninger er imidlertid ikke tilstrekkelig for omstilling og videreutvikling av næringslivet i 

distriktene. Regionalt forvaltede virkemidler på ulike nivåer kan tilpasses regionale behov og bør 

styrkes. Dette gjelder den regionale innsatsen som stimulerer distriktsnæringslivet til å bruke mer 

forskningsbasert kunnskap i egen utvikling gjennom samarbeid med FoU-miljøer, blant annet 

gjennom RFF og Forregion. En styrking av næringshageprogrammet vil bidra til å utvide 

programmets geografiske nedslagsfelt og bransjeportefølje 

 Utvalget er kjent med at fylkeskommunene er kritiske til de senere års reduksjon i regionale 

utviklingsmidler og at dette har gjort det regionale mobiliseringsarbeidet mer krevende enn tidligere. 
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Det er viktig at det samlede virkemiddelapparatet, regionalt og lokalt, har handlingsrom og 

økonomiske virkemidler til å styrke utviklingen i distrikter med tynne innovasjonssystemer 

 Det må være et tett samarbeid mellom fylkeskommunene og kommunene om regionale tiltak. For de 

store fylkene med høy andel distriktskommuner bør det vurderes om deler av ansvaret for de regionale 

midlene kan overføres til kommuner, interkommunale prosjekter eller regionråd for å sikre at det 

treffer best mulig lokalt og gir insentiv til de kommunene som satser på å utvikle lokalt næringsliv. 

Den regionale BU-ordningen som fungerte som prøveordning i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres 

2005–2015 var gode eksempler på en ordning som ivaretok bruk og utvikling av lokal kunnskap om 

næringsliv og utviklingsmuligheter i regionen. Denne ordningen kan foredles videre 

 

Hvilken betydning har lokalt eierskap for næringslivet i distriktene? 

 

 Utvalget anerkjenner at utenlandske eiere kan være langsiktige i sine investeringer og tilfører 

distriktsnæringslivet kapital og markedskanaler. Utvalget anser det likevel som uheldig dersom økt 

utenlandsk eierskap fører til en utflytting av hovedkontorer og sentralisering av strategiske funksjoner. 

Lokaliseringen av bedrifters hovedkontorer er viktig av flere årsaker. For at bedrifter skal bidra til 

utvikling av næringsmiljøer i en region er det en fordel at myndigheten til å foreta strategiske 

beslutninger ligger lokalt i regionen. Hovedkontorer lokalisert i utlandet, og i mange tilfeller 

manglende satsing på forskning og utvikling i Norge, vil være faktorer som har innvirkning på 

investeringer og utviklingen av virksomhetene 

 Utvalget ser at formuesskatten kan ha visse negative effekter for norsk privat eierskap. Eiere med lokal 

tilknytning har ofte eierskapsfortrinn, men formuesskatten kan bidra til at norske private eiere selger, 

flytter eller blir utkonkurrert av utenlandske eiere. En formuesskatt som demotiverer norsk privat 

eierskap og begrenser distriktsnæringslivets tilgang på kapital, vil være uheldig 

 

Hvilken betydning har fylkeskommunen for næringsutviklingen? 

 

 Det er spesielt viktig at fylkeskommunene og kommunene har handlingsrom og økonomiske 

virkemidler til å kunne ta en sterkere utviklingsrolle i distrikter med tynne innovasjonssystemer – for å 

få opp nyetableringer, næringsmiljøer, kunnskaps- og finansieringskoblinger, og på en fleksibel måte 

kunne møte distriktskommuners behov. De distriktsrettede rammene til dette bør styrkes 

 Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvaret for bredbåndsutbygging, men Nkom har fremdeles en 

veiledningsrolle. Bredbåndstilskuddsordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et 

bredbåndstilbud av god kvalitet. Digital infrastruktur er i dag en grunnleggende og kritisk 

infrastruktur, og fylkeskommunene bør ha en klar strategi for å styrke den digitale infrastrukturen med 

bredbåndsatsingen i samspill med private aktører 

 Ulike deler av landet har ulike næringsmessige fortrinn. Norges fremtidige konkurranseevne er blant 

annet avhengig av at vi klarer å bygge videre på de ulike fortrinnene. EUs system for smart 

spesialisering bør legges til grunn for et mer målrettet nasjonalt-regionalt partnerskap som kan bidra 

til verdiskaping basert på de ulike regioners fortrinn 

 Fylkeskommunene har en sentral rolle i å mobilisere for å utløse finansiering fra EU til 

næringsutvikling i distriktene. Mange av fylkeskommunene kan forsterke satsingen på dette området 

 Med et økt regionalt ansvar for kompetansepolitikken, mener utvalget at det også må vurderes å 

regionalisere flere av de statlige kompetanserettede virkemidlene til fylkeskommunene, ut fra 

prinsippet om forenkling og kobling av ansvar og virkemidler 

 Fylkeskommunen har et ansvar for å framskaffe og formidle kunnskap om næringsutviklingen i egen 

region til egne innbyggere, næringsliv og kommuner. Mange fylkeskommuner har et stort antall 

distriktskommuner, og de samarbeider godt med blant annet Distriktssenteret for å løfte kommunenes 

kompetanse og arbeid for å legge til rette for lokal næringsutvikling. Utvalget mener dette samarbeidet 

er svært viktig, men ser et behov for å styrke Distriktssenterets kompetanse om næringsutvikling og at 

kvaliteten på dataene som produseres og tilgjengeliggjøres, bedres 

 

Næringspolitikk i første linje: Hvilken betydning har kommunen for næringsutviklingen? 

 

 Utfordringene, og dermed løsningene, i distriktskommunene er for ulike til at det er tilrådelig å gi 

konkrete anbefalinger for samtlige distriktskommuner om hvordan de bør innrette den næringsrettede 

innsatsen. Samtidig er det på det rene at kommunene har en svært viktig rolle som samfunnsutvikler 
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og tilrettelegger for bostedsattraktivitet. Det i seg selv vil være en driver for næringslivet som mange 

steder har et stort udekket behov for kompetansearbeidskraft. Utvalget registrerer at ulike kom muner 

utnytter handlingsrommet ulikt, og at mange kommuner kan gjøre mer gjennom sin rolle som 

entreprenør for å legge til rette for næringsvirksomhet. For å styrke næringsutviklingen i distriktene 

bør distriktskommunene legge mer vekt på å være gode vertskapskommuner for næringslivet. Det er 

også et uforløst potensial i kommunenes mulighet til å stimulere til lokal næringsutvikling gjennom 

kjøp av varer og tjenester 

 For å øke bostedsattraktiviteten i distriktskommunene bør kommuner samarbeide for å utvikle felles 

arbeids- og fritidsregioner med urbane kvaliteter. For å bygge opp under den kommunale innsatsen bør 

flere kommuner aktivt bruke data om innbyggernes levevilkår. I tillegg bør DOGAs innsats tilknyttet 

tettstedsutvikling styrkes for å kunne støtte lokalsamfunnsutvikling i flere distriktskommuner  

 Næringslivet gjør en viktig innsats for å inkludere innvandrere og legge til rette for at de etablerer seg 

i lokalsamfunnet. Utvalget ønsker å trekke fram betydningen av enkeltpersoner i 

kommuneorganisasjonen. Enkeltpersoners engasjement og kunnskap om næringsrettede virkemidler 

kan være avgjørende for nyskapende initiativ og samarbeid med næringslivet. I tillegg mener utvalget 

at en kultur for vekst og utvikling i kommunen bidrar til å fremme næringsutvikling 

 Utvalget mener det bør gjennomføres et nytt, nasjonalt utviklingsprogram for samarbeidende 

distriktskommuner for å styrke rollen som tilrettelegger for næringsutvikling og bostedsattraktivitet. 

Overføring av kunnskap og læring fra distriktskommuner som arbeider godt med næringsutvikling, 

kan være et godt utgangspunkt for innholdet i et slik program 

 I utredningen vises det til positive evalueringer av kommunale næringsfond, og dette er også noe som 

er trukket fram i eksemplene fra kommunene. I distrikter med tynne innovasjonssystemer må 

kommuner og fylkeskommuner ta en sterkere utviklingsrolle for å skape nyetableringer, samarbeid, 

finansieringsmuligheter og koblinger 

 Distriktskommunene bør ta en mer aktiv rolle i nærings- og stedsutvikling. Kommunale næringsfond 

kan med relativt små midler gi store lokale effekter og bidra til kommunalt engasjement for 

næringsutvikling 

 Samarbeid mellom kommuner er flere steder i denne utredningen trukket fram som viktig for 

næringsutvikling i Distrikts-Norge. Utvalget mener at økt samhandling mellom kommuner for å 

utvikle felles arbeids- og fritidsregioner og urbane kvaliteter kan bidra til å øke bostedsattraktiviteten i 

kommunene. Distriktskommunene bør aktivt bruke data om innbyggernes levevilkår i arbeidet med å 

øke bostedsattraktiviteten i egen kommune 

 Opplæringsprogrammene for folkevalgte bør legge mer vekt på nærings- og samfunnsutvikling. Det 

vil kunne styrke kommunenes arbeid og samtidig gjøre det mer attraktivt å være lokalpolitiker 

 

Virker plansystemet hemmende for lokal næringsutvikling? 

 

 Enkelte næringstiltak kan være for ressurskrevende å håndtere for noen små kommuner med liten 

planleggingskapasitet. Det kan føre til at prosjekter som har betydning for nasjonal eller regional 

verdiskaping, ikke gjennomføres på en optimal måte. Det er behov for en klargjøring av mulige 

prinsipper for om og eventuelt når staten bør styrke plankapasiteten i små kommuner midlertidig. 

Utvalget mener også at en bør vurdere å innføre en søknadsbasert tilskuddsordning for små kommuner 

med større planleggingsutfordringer. Mer interkommunalt samarbeid og felles plankontor for flere 

kommuner kan også være et egnet virkemiddel for å løse kapasitetsutfordringer i mindre kommuner 

 Planarbeid kan være ressurskrevende for næringslivet. Det bør gjennomføres en studie av 

næringslivets kostnader knyttet til planpro sesser, hva slags næringsaktører dette er mest krevende for, 

og hvorvidt unødvendig kompliserte planprosesser hemmer den samlede verdiskapingen. I den 

forbindelse bør det også vurderes om det er behov for en behovsprøvet veiledningsordning for små og 

mellomstore bedrifter i planprosesser 

 Økt tilgang til relevante data om bunnforhold, biologi og geografi i marine områder gir grunnlag for 

bedre avveininger mellom økonomiske og økologiske hensyn. Tilgang til slike data er nødvendig i en 

tid hvor næringsutvikling i sjøområder er viktig for arbeidsplasser og verdiskaping. For å utløse 

verdiskaping i disse områdene, bør arbeidet med å lage marine grunnkart og kartlegge marine 

naturtyper i kystsonen utvides til hele landet 

 Planavklaringer som trekker ut i tid, er en merkostnad for næringslivet og et hinder for 

næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Økt deltakelse fra berørte 
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næringsinteresser i regionalt planforum kan bidra til mer smidige planprosesser og reduserte 

kostnader for næringslivet og offentlige myndigheter 

 Kommunesammenslåinger kan gi ekstra planutfordringer i en overgangsperiode, i form av krav om 

felles kommuneplan i den nye storkommunen, utdaterte planer og flere innsigelser. Dette kan igjen 

være til hinder for næringsutvikling i en periode i de nye kommunene. Alle planaktører, og spesielt 

nasjonale myndigheter, bør vise smidighet i planprosesser som berører nye sammenslåtte kommuner 

 Likebehandling og forutsigbarhet er viktig for næringslivet i distriktene. Det er gjort et betydelig 

arbeid med å tydeliggjøre grunnlaget for at statlige aktører skal kunne gi innsigelser de siste årene. Av 

hensyn til likebehandling og forutsigbarhet for næringslivet, er det viktig å følge opp dette arbeidet 

over tid 

 Plan- og forvaltningssystemet er omfattende og komplekst. Særlig det regionale nivået er oppsplittet. 

Det nasjonale forvaltningsansvaret for plan- og bygningsloven ble i 2014 flyttet fra 

Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som også har et ansvar for 

blant annet næringsutvikling. Tilsvarende ansvarsfordeling bør videreføres regionalt 

 Regjeringens pågående arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen må intensiveres og omfatte en 

gjennomgang og samordning av regionalt planarbeid som vektlegger næringsog samfunnsutvikling. 

Det er i dag for mange forvaltningsinstitusjoner med ansvar for utmarksforvaltningen. Omfanget av 

krav til dokumentasjon og konsekvensanalyser er svært ressurskrevende å forholde seg til for 

kommuner, lokale bedrifter og aktører 

 

Bidrar finansieringen av kommunesektoren i tilstrekkelig grad til næringsutvikling? 

 

 Inntektssystemet må gi distriktskommunene tilstrekkelige insentiver for å legge til rette for 

verdiskaping. Samtidig bør kommunene sikres mest mulig forutsigbare inntekter for å utføre sine 

velferdstjenester 

 Naturressursinntekter bør likevel frikobles helt eller delvis fra utjevningsmekanismene i 

inntektssystemet. For å sikre aksept for og oppslutning om næringsvirksomhet som innebærer store 

inngrep i naturen og påfører lokalsamfunnene kostnader, bør det gjennom lovfestede ordninger legges 

til grunn et ytelsemot-ytelse-prinsipp der vertskommunene får noe igjen for å stille naturen til 

disposisjon for storsamfunnet. Prinsippet bør særlig legges til grunn ved beskatning av typiske 

grunnrentenæringer. I dag er kraftkommuner i en særstilling, og skattesystemet er for 

kraftkommunene et sterkt insentiv til å samtykke til og legge til rette for betydelige naturinngrep og til 

å ta vare på kraftproduksjon 

 Lokal beskatningsrett ved utnyttelse av lokale naturressurser, er et målrettet tiltak som kan bidra til å 

realisere nasjonale klimamål gjennom bedre utnyttelse av fornybare energikilder 

 Utvalget registrerer at det er stadig mer politisk debatt og stadige utredninger om beskatning og 

fordeling av naturressursbaserte inntekter, både spesielt og som del av det totale inntektssystemet. Det 

trengs forutsigbarhet slik at berørte lokalsamfunn kan gjøre sine vedtak basert på langsiktighet. Det 

som mange kommuner opplever som stadige omkamper om de samme inntektene er uheldig for 

utvikling av naturressursbaserte næringer 

 Dersom vertskommunene kunne forvente en større andel av fremtidige skatteinntekter fra for eksempel 

vindkraftsektoren, er det grunn til å tro at de i større grad ville lagt til rette for denne typen 

næringsvirksomhet. Hvor effektive slike insentiver er, bør utredes nærmere siden oppdatert kunnskap 

om betydningen av kommunesektorenes inntekter fra skatt er viktig for utformingen av 

inntektssystemet 

 Hyttekommunene har et høyere brukertall av kommunale tjenester og offentlig infrastruktur enn hva 

innbyggertallet tilsier. For å sikre bærekraftige lokalsamfunn er det viktig at kommunene kan ivareta 

sine oppgaver. Det bør derfor vurderes nærmere hvordan brukertall framfor folketall kan vektlegges 

mer ved lokalisering, dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur og offentlige tjenester 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til orientering og støtter 

utvalgets vurderinger og forslag 
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HØRING, NASJONALT/REGIONALT PORTFORBUD. HØRINGSINNSPILL FRA FRØYA 

KOMMUNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven for å gi Kongens i 

Statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift. 

 

Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres må berørte kommuner ha rett til å bli 

konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt. 
 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

Høringsnotat 

KS notat 

- om nasjonalt/regionalt portforbud  

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått vedlagte lovforslag til høring. Fristen er satt til 31.01.21. Kommunedirektøren har fått 

tilsendt KS administrasjonens sin innstilling i saken. KS står for kommunesektorens organisasjon, og alle 

norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS.  

 

Internt i Frøya er lovforslaget og KS administrasjonens innstilling drøftet i beredksapsledelsen, der det 

konkluderes med at kommunen følger KS- administrasjonen sin innstilling i saken.  

 

Om forslaget: 

 

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i et høringsnotat 

8. januar 2021 forslått endring i smittevernloven som gir Kongen i statsråd myndighet til å innføre portforbud. 

 

Lovforslaget lyder: 

«§ 4-3 b Forbud mot å oppholde seg der allmennheten kan ferdes (portforbud) 

Når det er strengt nødvendig av hensyn til å trygge folkehelsen, kan Kongen for å forebygge 

eller motvirke overføring av covid-19 i forskrift fastsette regler som begrenser adgangen til 

opphold på steder der allmennheten kan ferdes, herunder regler som forbyr opphold på slike 

steder. Forskriften kan gjelde for inntil 21 dager og kan forlenges med inntil 14 dager om 

gangen. I den utstrekning det er nødvendig, kan det i forskriften gjøres unntak fra gjeldende 

lovgivning. Forskrift etter første ledd skal blant annet fastsette hva slags steder 

begrensningene gjelder for, og på hvilke tidspunkter de skal gjelde. Forskriften skal uformes slik at den ikke 

stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Forskriften må sikre ivaretakelsen av kritiske 

og viktige samfunnsfunksjoner og må legge til rette for at barn og andre sårbare grupper blir ivaretatt. 
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Forskrift etter første ledd er ikke til hinder for at det foretas nødrettshandlinger. Forskrift etter første ledd skal 

meddeles Stortinget straks den er vedtatt. Stortinget kan innen sju dager etter vedtakelsen oppheve forskriften 

helt eller delvis.I meddelelsen til Stortinget skal det gis en begrunnelse for forskriften. Det skal gis en 

vurdering av det smittevernfaglige behovet for forskriften og hvorfor den er strengt nødvendig. Det skal også 

gis en vurdering av forskriftens forholdsmessighet og en begrunnelse for hvorfor andre beskyttelsestiltak ikke 

anses tilstrekkelige. Begrunnelsen skal gjøres offentlig. I forskrift etter første ledd kan det gis bestemmelser om 

plikt til å fremlegge dokumentasjon for at man oppfyller vilkår for å oppholde seg på steder der allmennheten 

kan ferdes, og krav til slik dokumentasjon.» 

 

KS- administrasjonens vurdering av lovforslaget: 

 

Innledning 

Forslaget gir Kongen i Statsråd kompetanse til å fastsette forskrifter på nærmere angitte vilkår om portforbud. 

Forslaget medfører et svært inngripende tiltak som reiser en rekke spørsmål om forholdet til Grunnloven og 

menneskerettighetene.  

 

Advokatforeningen uttaler bl.a. til forslaget: «Å stenge folk inne gjør vi ellers bare som straff. Et portforbud vil 

være et så inngripende tiltak at det langt på vei kan sammenlignes med soning hjemme med elektronisk 

fotlenke. For at det skal være forenlig med Grunnloven og menneskerettighetene, vil det kreves en nokså 

ekstrem nødsituasjon.» 

 

Forslaget reiser også mer prinsipielle spørsmål om dette i det hele tatt er et verktøy det er ønskelig at 

myndighetene skal ha tilgjengelig i Norge. 

 

KS -aministrasjonen tilrår at KS så vel på prinsipielt som på faglig grunnlag går imot forslaget. I den grad 

regjeringen likevel vil fremme et forslag må det arbeides for at kommunene gis en lovfestet rolle til å bli 

konsultert før vedtakelsen av en mulig forskrift, hvis regjeringen planlegger å gjøre den gjeldende regionalt 

eller i en enkelt kommune. 

 

Faglig vurdering av forslaget 

Etter KS- administrasjonens vurdering er det ikke noe faglig grunnlag hverken ut fra folkehelsen eller rent 

lovgivningsteknisk for forslaget. Det vises for det første til Folkehelseinstituttets rapport 21.desember 2020: 

«Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 51» hvor portforbud er vurdert (s.46): 

- «Tiltaket har svært store omkostninger.» 

- «Et portforbud kan neppe bli forholdsmessig og er derfor ikke et tjenlig smitteverntiltak. Et portforbud vil 

også utfordre menneskerettighetene. Lokale myndigheter bør drøfte situasjonen med Folkehelseinstituttet før et 

slikt tiltak vurderes innført.» 

 

Regjeringens egne faglige rådgivere advarer mot å innføre et slikt inngripende tiltak. Forslaget er basert på 

erfaringer fra enkelte andre land i Europa med ofte svært høy befolkningstetthet. Departementene vurderer at 

det foreligger behov for slike inngripende verktøy i den grad smittesituasjonen får en ukontrollert økning med 

ukjente smittekilder. Det kan imidlertid opplyses at ingen av de øvrige nordiske landene har klare 

portforbudsregler, selv om det er igangsatt en vurdering på Island.  

 

Etter KS- administrasjonens vurdering vil arbeid med å begrense smittespredning i stor grad bero på tillit. 

Innføring av portforbud vil oppfattes som et tvangstiltak som ikke passer inn i et tillitsbasert samfunn. Det vises 

til at det allerede med dagens virkemidler er stor slitasje blant store grupper av befolkningen. Forslaget 

utfordrer også både menneskerettigheter og Grunnloven. Et portforbud vil være et svært inngripende tiltak i 

retten til bevegelsesfrihet. Det vil også kunne medføre betydelige begrensninger i retten til respekt for privatliv, 

familieliv og hjem, retten til forsamlingsfrihet og retten til tros- og livssynsfrihet, og det samlede inngrepet i 

rettigheter vil være omfattende.  

 

 

KS-administrasjonens vurdering om å gå imot imot forslaget, er også i tråd med synspunktene som KS fremmet 

i høringsuttalelsen av 20. desember 2019 til forslagene fra utvalget som foreslo «Forslag til krisefullmaktslov», 

jf. NOU 2019:1, hvor også pandemier var omhandlet. KS påpekte i den forbindelse blant annet at Norge 

allerede har «rettslige verktøy som kan stille oss godt i krisesituasjoner», samt at den norske tilnærmingen til 

nødrett kan være bedre egnet enn eksplisitte krisefullmakter for regjeringen. KS fremhevet dessuten viktigheten 
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av kvalitetssikring av krisebestemmelser. I forlengelsen av sistnevnte er det også grunn til å fremme kritikk at 

det er fremmet et lovforslag med en slik skjellsettende karakter med en så kort høringsfrist. 

I den grad det likevel er aktuelt for regjeringen å gå videre med forslaget må de berørte kommunene involveres 

i beslutningsprosessen avhengig av anvendelsesområdet for forskriften. Involveringen bør lovfestes.  

 

KS-administrasjonens vurdering er dette vil være særlig aktuelt i den grad det vurderes portforbud regionalt. 

Involveringen må i så fall skje etter mønster fra lovmedvirkningsordningen hvor berørte kommuner må 

koordinere konsultasjonen. I høringsnotatet argumenterer regjeringen for at et så inngripende virkemiddel som 

portforbud må være et statlig vedtak, jfr. også høringsnotatets forslag om å gi Stortingets rett til å oppheve 

forskriften helt eller delvis. KS- administrasjonen er enig i dette, men vil påpeke at i henhold til 

smittevernlovens § 4 er det kommunestyret som er gitt myndighet til å fastsette andre inngripende 

smitteverntiltak i den enkelte kommune, som møteforbud, stenging av virksomhet, begrensninger i 

kommunikasjon og isolasjon. I en alvorlig smittesituasjon regionalt eller lokalt er det svært viktig at ulike tiltak 

som fastsettes av lokale og nasjonale myndigheter ses i sammenheng. Etter KS- administrasjonens vurdering er 

det derfor nødvendig at staten forplikter seg i forskriften til en formell involvering av berørte kommuner, 

dersom et så inngripende tiltak som portforbud overfor kommunenes og statens felles innbyggere faktisk 

vurderes.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har valgt å følge KS administrasjones innstilling i denne saken med de begrunnelser som 

nevnt i saksopplysningne.  

 

Det bemerkes at Hovedstyret i KS har høringen til behandling i sitt møte 22.januar, resultatet av hovedstyrets 

behandling vites derfor ikke i skrivende stund. 

 
Kommunedirektøren fremmer derfor overfor kommunestyret følgende; 

 

 Frøya kommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven for å gi Kongens i 

Statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift. 

 

 Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres må berørte kommuner ha rett til å bli konsultert 

i den grad portforbud vurderes innført regionalt. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/26    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTENE 10.12.20 OG 04.01.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokollene fra møtene 10.12.20 og 04.01.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 10.12.20 

Protokoll fra møte 04.01.21 

 

 

 







































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/89    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTE 10.12.20 OG 04.01.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokollene fra møte 10.12.20 og 04.01.21 godkjennes som framlgt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 10.12.20  

Protokoll fra møte 04.01.21 

 

 

 

 







































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/150    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/149    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Status Covid - 19 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/128    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 
 
Spørsmål til Ordfører til kommunestyremøte 28.01.20 

 

 

Frøya kommune er en aktrativ kommune for nærings etablering.  

I den forbindelse har vi hatt opp etablering av næringsarealer i kommunen. 

Kommunen har i flere år vært på etterskudd med regulering og etablering av nye 

næringsarealer. Dette er en sak som trenger større fremdrift 

 

spørsmål 1. 

Hvordan går prosessen om å etablere flere Næringsarealer i Frøya kommune? 

 

 

Spørsmål 2. 

Hvordan går dialogen med Skarsvaag Boats med nytt Næringsareal i Frøya Kommune?  

 

Aleksander Søreng 

Frøya Frp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/90    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Bekreftelse av varighet for midlertidig dispensasjon  

Melding om delegert vedtak - konstituering av brannsjef i Frøya kommune fra 01.01.21 

Orkdalsregionen. 4.12 Trøndelag reiseliv 

Protokoll fra EOGF i ReMidt Næring AS - 12.01.21 

Referat  ekstra  møte i styringsgruppa 9.12.20 

Referat Regionrådsmøte 0412referatendelig 

Referat regionråd 04.12.20 St Olav 

Årsrapport 2020 for Frøya Havleirskole 

Avkastningsrapport Frøya Kommune desember 2020 

Saksprotokoll fra FSK sak 7/21 – Valg av repr. Til generalforsamlingen i Prebio 

Saksprotokoll fra FSK sak 15/21 – Opphør av forskrift 

Saksprotokoll fra FSK sak 16/21 – Opphør av forskrift 

 

 

 

 



 

Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 25 00 
 

Telefaks 
33 31 06 60 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
 

E-post 
postmottak@dsb.no 
 

Internett 
www.dsb.no 
 

Organisasjonsnummer 
974 760 983 
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26.11.2020  2020/3926 BESV 
Vår saksbehandler Deres dato  Deres referanse 
Svend Robert Berthelsen, tlf. +47 33 41 25 91    
      
      

 

  
 

FRØYA KOMMUNE 
Att.Beathe Sandvik Meland 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
    

 

Bekreftelse av varighet for midlertidig dispensasjon for Johan Pettersen 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til e-post 18.11.2020, og telefonsamtale 
om saken 23.11.2020, samt DSBs vedtak om innvilgelse av søknad om midlertidig dispensasjon for 
brannsjef Johan Pettersen 13.05.2020. 
 
Vi bekrefter at dispensasjonen for konstituert brannsjef Johan Pettersen gjelder inntil ny brannsjef i den 
nye interkommunale brann- og redningstjenesten på Frøya og Hitra er på plass.  
 
 
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Brann og redning 
 
 
Dag Rune Omland Svend Robert Berthelsen 
Seksjonssjef seniorrådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
 
 
 



Postadresse  Telefon Bankgiro  

Postboks 152,7261 Sistranda  72 46 32 00 4312.15.29999  

 
 

 

Johan Pettersen 

 
7263 HAMARVIK 

 

   

Sendes kun som epost til johan.pettersen@froya.kommune.no 

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 BSME/13767                   20/2735 412 M70 Sistranda, 01.12.2020 

 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - KONSTITUERING AV 

BRANNSJEF I FRØYA KOMMUNE FRA 01.01.21  
 

 

Saken er behandlet som sak nr.  3/20 etter delegert myndighet fra Kommunestyret. 

 

Vedtak med begrunnelse: 

 
Johan Pettersen, f. 03.06.75 konstitueres som brannsjef i Frøya kommune fra 01.01.21 og inntil ny 

brannsjef i den nye interkommunale brann- og redningstjenesten på Frøya og Hitra er på plass.   

 

Pettersen gis myndighet som brannsjef ihht kommunens delegeringsreglement, pkt 2.2b  

Lovhjemmel: brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Beathe Sandvik Meland 

Kommunedirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

Legges som referatsak til kommunestyret 

 

Kopi: 

Økonomisjef 

Revisor 



Trøndelag Reiseliv
status og muligheter

Petra Sestak, reiselivssjef for Trøndelag
4.12.2020



Trøndelag Reiseliv



Posisjonering for 
Trøndelag -

ledende innen
menneskeskapte

og historiske
hendelser



Hva vil gjesten 
oppleve i 

Trøndelag?



OVERORDNET MÅL:

Trøndelag Reiseliv skal
gjennom treffsikker

markedsføring bidra til å løfte
regionen som

opplevelsesbasert reisemål for
nasjonale og internasjonale
gjester gjennom hele året.



KOMMUNIKASJON
• Trøndelag Reiseliv (TR) skal gjennom
vår kommunikasjon fremme det
hjertevarme og kraftfulle Trøndelag, med
et fokus på de mange menneskeskapte og
unike opplevelsene regionen har å by på.

• Dette gjør vi gjennom bevisst bruk av
bilder, språk og tilstedeværelse i ulike
kanaler. Vi tar en aktiv rolle som formidler
av den trønderske drivkraften, den som
gjør oss best på menneskemøter,
matkultur og vertskap!



trondelag.com

• Hovedportal for å kommunisere trønderske opplevelser
(bade gjennom redaksjonelle artikler og produktoppføring)

• Lanseres i ny utgave ved årsskifte 2020/21

• Ca 1,2 millioner besøkende i 2020

• Score høyt i google-søk

• Tar utgangspunkt i segmenteringsmodellen og personas 
for målrettet kommunikasjon. 

• Scrolle-historier på siden skal vekke inspirasjon og 
kunnskap, og lede til booking. 

+ Visit Norway

+ Facebook “Opplev Trøndelag” og Instagram “Explore 
Trondelag”



PRESSE- OG M EDI EARBEI D

TR jobber aktivt med pressen for å øke kunnskap,
vekke nysgjerrighet og inspirere til reiselyst.

• Målrettede pressemeldinger til norsk presse
• Eksklusive og unike historier til de største
mediehusene
• Invitere norske journalister til pressetur med
utvalgte opplevelser og aktører i regionen
• Koordinering av internasjonale presseturer i
samarbeid med Visit Norway
• Tilrettelegge for film-og TV-produksjoner samt
mediebesøk i regionen



- Produktsynlighet på trondelag.com og visitnorway.com
- 4 årlige kampanjer mot norsk marked
- For enkeltaktører som ikke har destinasjonsselskap er det mulig å kjøpe seg inn i ulike 

markedspakker for synlighet på nett. 
- Budsjett bestemmer kunden + Trøndelag Reiseliv 

NASJONAL MARKEDSFØRING - KAMPANJER





I N TERN ASJON AL M ARKEDSFØRI N G

I 2021 vil TR jobbe med digital inspirasjonsmarkedsføring
med mulighet for salgsutløsende effekt mot nærmarkedene
Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og England.

Planlagte tiltak mot internasjonalt marked 2021:

• Produsere internasjonalt innhold for trondelag.com og
SoMe

• Deltakelse på Visit Norways planlagteaktiviteter

• Internasjonalt kampanjesamarbeid med Visit Norway

• Annonseringog reportasjeinnhold i utenlandskemagasin
som National Geographic, Lonely Planet, NORRmagasin,
SASmagasin og andre større mediehus.

• Produsere og tilrettelegge digitale visningsturer for
turoperatører i utenlandske marked.

• Nyhetsbrev til turoperatører med inspirerende innhold 4
ganger per år.



REGI ON ALE I N N SATSER
Bransjekanalerpånett; bransje.trondelag.com og
«Bransjegruppe Trøndelag Reiseliv» på facebook.

• Kurs og kompetansehevende tiltakfor
markedsføringsarbeid i regi av TR eller Innovasjon
Norge.

• Webinar og presentasjon av TR med
«Personasopplæring», produkttilpassing og
produktomstilling i en endret tid. Hvordan spisse
leveranser for rett målgruppe?

• Plattform for lavterskel kommunikasjon rundt digital
markedsføring for aktører som jobber i reiselivet.

• Tilretteleggeformøteplasserfor næringen; bl.a.
markedsråd, workshops, kurs



• Filmproduksjon, en overordnet og flere med faglig inspirasjon
• Tekstproduksjon med fokus på matopplevelser
• Fotobank med matbilder
• Digital visningstur med trønderske matopplevelser

EUROPEAN REGI ON OF GASTRONOMY

Trøndelag og Trondheim er tildelt merkevaren
«European Region of Gastronomy 2022» av
IGCAT.

Sammenmed Oi! Trøndersk Mat og Drikke
jobber TR med en egen kommunikasjonsplan
for å fremme og utvikle matopplevelser i
regionen for besøkende.



Sikre reason to go

• Velge kundegruppen (strategisk kompass/personas)

• Tilpasse produktet basert på kundeinnsikt

• Bygge mer kvalitet inn i reiselivsopplevelsene

• Bærekraftstiltak

• Skape «urgency» for å reise nå (4 sesonger)

• Sy ulike opplevelser sammen til en pakke – mangfoldig 
tilbud

Kommunikasjon 
• Lett tilgjengelige attraksjoner = lettere kjøp 
• Opplevelser som driver 
• Segmentering og spisset budskap
• Rød tråd hele veien
• Rett kanal/kommunikasjonsplattform
• Synliggjør kvaliteten, bærekrafts- og smitteverntiltak

Sikre langsiktig attraktivitet
• Forutsigbarhet for bransje 
• Politisk forankring
• Forankring i lokalsamfunnet

Tilgjengelighet

• Gjøre opplevelser tydeligere og mer 
brukervennlig for gjester -effektive 
transportløsninger og kommunikasjon

Samarbeid

• Felles møteplasser

• En felles målsetning

• Felles rød tråd

• Systematisk og forpliktende samarbeid 

• Analyse og innsikt for å forstå drivere og 
motivasjon

Hvordan blir man en attraktiv reisedestinasjon? 



VI SES I 2021!
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ReMidt Næring AS

ReMidt
Næring

PROTOKOLL fra ekstraordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS

Detble 12. januar 2021 klokken 10.00avholdtforenkletgeneralforsamlingiReMidtNæringAS,
etter reglene i Aksjelovens $ 5-7.

Dagsorden:

l. Valg av møteleder og protokollunderskriver

2. Godkjennelse av innkalling og agenda

3. Valg av revisor

0. Forutsetninger for forenklet behandling
Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling ble utsendt til alle Aksjonærene den29.12.20
Det er ingen av aksjeeierne som har motsatt seg forenklet behandling av saken.

Fortegnelse over <<til stedeværende> aksjeeiere:

ReMidt IKS, Org.nr 975 936 333,v/Marita B. Ohrstrand
Aure kommune, Org.nr 988 913 898, v/Hanne-Berit Brekken
Averøy kommune, Org.nr 962 378 064,v/Ingrid Rangønes

Frøya kommune, Org.nr 964 982 597,vlKnut Arne Strømøy
Heim kommune, Org.nr 920 920 004, v/Odd Jarle Svanem

Hitra kommune, Org.nr 938 772 924,v/fullmakt til styreleder
Kristiansund kommune, Org.nr 991 891 919, v/fullmakt til styreleder
Melhus kommune, Org.nr 938 726 027, forfall
Midtre Gauldal kommune, Org.nr 970187 715, v/Sivert Moen
Oppdal kommune, Org.nr 964 983 003, forfall
Orkland kommune, Org.nr 921233 418, v/Oddbjørn Bang
Rennebu kommune, Org.nr 940 083 672,vlOlaØie
Rindal kommune, Org.nr 940 138 051, v/Vibeke Langli
Smøla kommune, Org.nr 945 012 986, v/Svein Roksvåg
Skaun kommune, Org.nr 939 865 942,v/Gunn lversen Stokke
Sunndal kommune, Org.nr 964 981604, v/Ståle Refstie
Surnadal kommune, Org.nr 9 64 981 892, v lMargrethe Svinvik
Tingvoll kommune, Org.nr 964 981 515, v/fullmakt til styreleder

2 000 aksjer (20,00 %)
17 aksjer ( 0,17 %)
9 aksjer ( 0,09 %)

731 aksjer ( 7,31 %)
660 aksjer ( 6,60 %)
722 aksjer ( 7,22%)

66 aksjer ( 0,66%)
308 aksjer ( 3,08%)
1 16 aksjer ( 1,66 %)

12 aksjer ( 0,12%)
2 6l I aksjer (26,11%)

361 aksjer ( 3,61%)
293 aksjer ( 2,93 %)

1l aksjer ( 0,ll %)
1 188 aksjer (l1,88 %)

37 aksjer ( 0,37 %)
856 aksjer ( 8,56 %)

2 aksjer ( 0,02%)

96,80 yo av selskapets aksjonærer var representert.

Øv nge til stedeværende :

Styreleder Knud P. Aune
Daglig leder Trygve Berdal

1. Valg av møteleder og protokollunderskriver
Styreleder Knud P Aune ble valg som møteleder og uþekt til å føre og signere protokollen.
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2. Godkjennelse av innkalling og agenda
lngen av aksjeeierne motsatte seg at generalforsamlingen ble gjennomført etter reglene om
forenklet generalforsamling etter $ 5-7. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

3. Valg av revisor
På stiftelsesmøte den 16.12.19 ble BDO AS, Org.nr 993 606 650, Hollav.2C,7200 Kyrksæterøra
valg som selskapets revisor.

Registrert revisor og partner Anders Olai Aunli kontaktet 02.12.20 daglig leder om revisjons-
oppdraget i Selskapet. Bakgrunnen for revisors henvendelse var at ReMidt Næring AS som
morselskap i et konsern må, i tillegg til selskapsregnskapet, utarbeide et konsernregnskap.
Formålet er å vise konsernets stilling som en økonomisk enhet. Praktiske og kostnadsmessige
forhold tilsier derfor at det er fordelaktig å ha samme revisor i mor- og datterselskapene.

Registrert revisor og partner Anders Olai Aunli i BDO AS anbefaler at generalforsamlingen i
ReMidt Næring AS å velge Orkla Revisjon AS som konsernets revisor.

Statsautorisert revisor og partner Arnt Rosset i Orkla Revisjon AS, som allerede er revisor for de

datterselskapene som omfattes av konsernregnskapet, har meddelt at de kan overta som Selskapets

revisor.

Styret i ReMidt Næring AS anbefalte i styremøte den 15.12.20 valg av ny revisor, og at en

ekstraordinær generalforsamling avholdes etter bestemmelsene i Aksjelovens $ 5-7.

Selskapets styremedlemmer og revisor har allerede tilkjennegitt sitt syn, jf. $ 5-7 nr. 2.

Vedtak:
Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS velger Orkla Revisjon AS, Org.nr 925 180 386,
Vestre Rosten 81,7075 Tiller som Selskapets revisor, med melding til Enhetsregistret.

Orkanger, 12.01.21

Knud P. Aune (
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Referat ekstra møte i styringsgruppa  
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 

 
Sted: Teams  

Møte nr 9 2020 

Møtedato:  9.12.20 

 
Kl. 14 -14.30 

 

 

 

 

Beathe Sandvik Meland  

Kristin Strømskag  
Arvid Hammernes  

Magnhild Myrseth  

Thomas Sandvik 

Ann-Magritt Glørstad  
 
Ivar Sæter  
Torny D. Sørlie  
 

Inviteres til sak 47-20 Line Wedø Bårdsen 

 

 

 
Sted: Teams 

 
 

Møteleder:  

Beathe 

 
Referent:  

Torny 

 
 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvar    Ansvarlig 

46-20 Godkjenning av referat  
Referat av 18.11.20 godkjennes 

B Beathe     

47-20 Revidert versjon av tilbud, pasientvarslingssystem fra Hepro respons. 
 
Prosjektleder ønsket en avklaring fra styringsgruppa på valg av antall Rom mate, da 
dette medfører ekstra kostnader. 
 
Revidert pristilbud av 26.11.20 
Tilbud leveranse uten Rom Mate: kr. 7 868 018,- 
Tilbud leveranse 36 Rom Mate: kr. 8 601 618,- 
Tilbud leveranse 76 Rom Mate: kr.9 455 618 
 
 
 

O 

D 

B 

Ivar 

Torny 

Line 
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Vedtak. 

 Styringsgruppa vedtar leveransetilbudet på 76 Rom Mate, med en kostnad 
på kr. 9 455 618. 
 Dette dekkes innenfor prosjektets budsjettramme. 

 
Med bakgrunn i vedtaket så vil reservepotten reduseres betraktelig. Det blir derfor 
nødvendig å ta en nærmere gjennomgang av investeringsbudsjettet for 
byggeprosjektet på nyåret. 
 
 

48-20 Evt. 
A. Opparbeidelse av adkomst for brannbil mot øst. 

               Det er nå mottatt tilbud fra Ruta for opparbeidelse av vei. 
               Kostnaden er lagt inne på endring i budsjett, estimert til kr.305 000,- 
 

O Ivar     

 B. Ny ferdigstillingsdato 
Det er mottatt ny ferdigstillingsdato fra Ruta, som nå er satt til   

              8.11.21.Dette skyldes forsinkelse pga. koronasituasjonen og  karantenetid,  
              hvor underleverandør (tømrerleveranse) har bedt om fristforlengelse. 

O Torny     

 c. Spørsmål vedr. nettilgang/ bredbånd i helse – og omsorgssentret. 
Det blir lagt fiber inn til byggene, og trådløse soner. 

 

      

 d. Har prosjektet planlagt/ lagt til rette for egen busstopp i området? 
Nei.  
Det foreslås at dette blir en sak for trafikksikkerhetsutvalget. 
Virksomhetsleder Ann Magritt tar dette videre. 
 

      

  
e. På grunn av ekstra møte i styringsgruppa, avlyses møte 16.12.20. 

Torny foreslår møteplan for 1. halvår 2021 
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Referat

REGI ON RÅDSMØTE_______________________________
Tid: 4. Desember kl. 1000 - 1400

Sted: Teams

Innkalling sendt til:

Kommune Navn på representanter
Frøya Kristin Strømskag, ordfører x

Geir Meland
Beate S. Meland,kommunedirektør Harald Martin Hatle møtte for Meland

Hitra Ole Haugen, ordfører x
Lars P Hammerstad x
Ingjerd Astad,kommunedirektør x

Orkland Oddbjørn Bang, ordfører x
Anne Mari Svinsaas x
Ingvill Kvernmo,kommunedirektør Forfall

Heim Odd Jarle Svanem, ordfører x
Tora Vaagan Hofset Einar Vaagland møtte for Tora Vaagan Hofset
Torger Aarvaag,kommunedirektør Svein Jonny Forren møtte for Aaarvaag

Skaun Gunn Iversen Stokke, ordfører x
Siri Grøttjord x
Jan-Yngvar Kiel,kommunedirektør Hege Røttereng møtte for Kiel

Rindal Vibeke Langli, ordfører x
Line Therese Flåtten x
Birgit Reisch,kommunedirektør Sivert Dombu møtte for Birgit Reisch

Aure Hanne Berit Brekken, ordfører x
Håvard Sagli,Kommunedirektør x

Rennebu Ola Øye, ordfører Marit Bjerkås møtte for Ola Øye
Per Ø. Sundell,kommunedirektør Forfall

Tillitsvalgte: Bente Fagerli, Meldal kommune Forfall
Astrid Bakken, Rindal kommune Forfall

Observatører
Ørland Tom Myrvold, ordfører Forfall

Emil Raaen,kommunedirektør Forfall
Surnadal Margrethe Svinvik, ordfører x

Knut Haugen x
TRFK Bjørn Iversen x

Jan Grønningen x
Jon Tore Vik (adm) x

KS Jorid oliv Jagtøyen x
Eva Lauglo (adm) x

TF Frode Rabben x

Fra sekretariatet
OR Kari Frøseth, daglig leder x

Liv Darell, rådgiver x
Bjørn Buan, daglig leder Helse x
Robert Ø Jakobsen, x



2

Referat

REGIONRÅDSMØTE_______________________________
Tid: 4. Desember kl. 1000 -1400

Sted: Teams

Saksliste

Saksnr.: Saksnavn:

Sak23/20 1000 -1005 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak24/20 1005 -1010 Gjennomgang og godkjenning av vedlagt referat pr 08.10.20

SAK25/20 HJEMMESIDE–WEBTJENESTER- DISKUSJON OM UTSENDTOPPGAVE

1015-1045

Saksbehandler:Kari Frøseth

Dokumenter som følger saken: Oppgave utsendt til ordførere fra Gunn Iversen Stokke

Epost sendt regionrådet 28.oktober fra Liv Darell

Gunn Iversen Stokke innleder til diskusjon

Bakgrunn

Orkdalsregionen utviklet i 2017 nettsidene www.orkdalsregionen.no. Dette var gjort i samarbeid med
Digitalprofilering. Domene har vært plassert hos www.One.com. Digitalprofilering avviklet i 2020 sine
tjenester. Orkdalsregionen måtte finne ny samarbeidspartner.

Våren 2020 ble det utlyst en forenklet anbudskonkurranse hvor Vindfang AS ble valgt som ny
samarbeidspartner for Orkdalsregionen. Vindfang skal ifølge tilbud bistå Orkdalsregionen i utvikling og drift av
nettsidene. Følgende oppgaver ligger inne i tilbudet:
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• Support, drift, domeneavgift og webhotell (faktureres årlig) 

• Daglig drift, videreutvikling og vedlikehold 

Økonomi: Vindfang bruker et prinsipp med en månedlig timebank og en fast månedspris for sitt oppdrag.  

Det er pr. dags dato ikke laget en samarbeidsavtale mellom Orkdalsregionen og Vindfang 

Forslag til design av nye hjemmesider ble lagt fram for utvidet AU i august 2020. Dette ble starten på en 

prosess omkring navn på regionen og strategiske satsingsområder. Det kommer fram av referat at man ønsker 

en utadretta hjemmeside som legger vekt på reiseliv.  

Saken ble på også diskutert i regionrådet 8.og 9. oktober 2020.  Her ble det innhentet analyser fra 

Telemarksforskning for å gi en grundig innføring i regionens styrker og svakheter. Analysene har søkelys på en 

rekke forhold som er viktige for en regions utvikling.  Konklusjonen var at kommunene gjennom en 

hjemmeoppgave gitt av leder i regionrådet skulle drøfte forhold omkring satsingsområder, navn på region og 

hvorvidt regionen skulle ha en reiselivssatsing.  

Utvikling av hjemmesider er tema for Regionrådsmøte 4. desember 2020.   

 

Sekretariatets vurdering:  

En nettside er et verktøy som benyttes til kommunikasjon.   Det er viktig å avklare målgruppe for hjemmesiden 

og om andre verktøy, som for eksempel sosiale medier skal brukes i kommunikasjonen.  Det bør i denne 

sammenhengen lages en kommunikasjonsplan for Regionrådet.  

Det må lages en samarbeidsavtale mellom Vindfang og Orkdalsregionen, som tydeliggjør oppdrag og 

økonomiske rammer omkring oppdraget.  Oppdraget framstår noe utydelig for Vindfang. Oppdraget var i 

utgangspunktet en oppgradering av gjeldene hjemmeside.  Nå framstår bestillingen som et utviklingsarbeid 

mot en helt ny hjemmeside.  Dette vil føre til andre budsjettdisponeringen enn tilbudet tar høyde for.  

Regionrådet har drøftet satsingsområder og strategi som en del av tilrettelegging av nye hjemmesider.  

Diskusjon om satsingsområder for eksempel reiseliv kan med fordel tas i forbindelse med iverksatt prosess 

med evaluering av strategisk næringsplan (SNP).  De fleste kommuner har levert selvangivelser som en del av 

denne prosessen. Dette er et godt utgangspunkt for videre diskusjon om strategiske satsingsområder. 

Workshop arrangert i forbindelse med SNP høsten 2019 så på hva regionen hadde lyktes med i forutgående 

planperiode.  Her nevnes bla Helsesamarbeid og samferdsel.   

Aure og Rennebu er nye kommuner i Orkdalsregionen (fra januar 2021).  Orkdalsregionen har ulike kommuner 

med et fragmentert næringsliv og ulike utfordringer.  Med nye kommuner inn i regionen vil en slik diskusjon 

bli nødvendig.  Regionrådet har flere ganger diskutert sin identitet og valg av navn på regionen. En diskusjon 

om identitet vil kreve en bred prosess og gjerne med eksterne prosessdrivere.   

Det reises spørsmål om regionen skal ha et eget reiselivsprosjekt. I 2022 er Trøndelag gastronomisk 

mathovedstad. En koordinert satsing i Orkdalsregionen kan ha en riktig «timing». En felles koordinert satsing 

på reiseliv kan også bidra i prosessen omkring navn og identitet.  Regionen har stor variasjon og et systematisk 

arbeid med reiseliv kan øke regionenes attraktivitet.    
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Forslag til vedtak AU:  

1) Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Orkdalsregionen og Vindfang. Økonomiske rammer 

avklares med AU og legges til grunn for budsjett for 2021.  

 

Merkostnader for videreutvikling av nettsider i 2020 avklares med AU  

 

Administrasjonen får mandat til å ferdigstille hjemmesiden med utgangspunkt i det forslaget som 

foreligger fra Vindfang.   

2) Diskusjon omkring strategiske satsingsområder tas i forbindelse med prosessen med evaluering av 

strategisk næringsplan. Innspill fra regionrådet og analyser fra Telemarksforskning tas med i videre i 

prosessen.  

3) Administrasjonen utarbeider skisse til en reiselivssatsing. Dette gjøres i tett dialog med relevante 

fagmiljøer, bla. destinasjonsselskapene.  AU får mandat til å godkjenne prosjektskissen  

 

Vedtak AU 20. november 2020  

 

1) Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Orkdalsregionen og Vindfang. Økonomiske rammer 

avklares med AU og legges til grunn for budsjett for 2021.  

 

Merkostnader for videreutvikling av nettsider i 2020 avklares med AU  

 

Administrasjonen får mandat til å ferdigstille hjemmesiden med utgangspunkt i det forslaget som 

foreligger fra Vindfang.   

 

Au ber om at hjemmesiden utformes slik at den kan videreutvikles i tråd med vedtak om utadretta 

profil 

 

2) Diskusjon omkring strategiske satsingsområder tas i forbindelse med prosessen med evaluering av 

strategisk næringsplan. Innspill fra regionrådet og analyser fra Telemarksforskning tas med i videre i 

prosessen.  

 

3) Trøndelag Reiseliv inviteres til møte i regionrådet 4. desember.  De utfordres på hvordan de kan bidra 

inn mot en reiselivssatsing i regionen.   
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Administrasjonens innstilling:  

• Regionrådet støtter AUs vedtak pr 20.  november pkt 1 og 2 

• På bakgrunn av hjemmeoppgave er nytt navn på Interkommunelat politisk råd …. 

 

Innspill i møtet  

• Viktig å løfte reiselivet i regionen  

• Reiseliv en del av omdømme og identitetsbyggingen i regionen  

• Reiseliv også omforent satsing i Strategisk næringsplan  

• Skille på det formelle navnet på regionen og arbeid med marked / omdømme  

• Tatt 5 år å bli enig om navn på regionen 

• Hjemmesiden er mer enn reiseliv (helse, oppvekst og næring)  

• Reiseliv et eget prosjekt / satsing i regionen  

• Diskusjonen blir lett litt «hummer og kanari» 

• Regionrådet må ta beslutninger  

• Det formelle navnet kan gjerne være knyttet til geografien  

• Viktig med en «rød tråd» i reiselivssatsingen  

• Lakseregionen: kan ligge konflikt i laks, ulike perspektiver  

• Scenarioprosjektet er viktig for Trøndelag  

• Trøndelag reiseliv kan bidra i utviklingsarbeid  

 

 

Vedtak regionrådet 4. desember 2020 

• Regionrådet støtter AUs vedtak pr 20. november pkt 1 og 2 

• På bakgrunn av hjemmeoppgave er nytt navn på Orkdalsregionen «Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest» med undertittel «Lakseregionen»  

 

26/ 20 ORIENTERING FRA TRØNDELAG REISELIV (1045-1115) 

Saksbehandler: Kari Frøseth  

Petra Sestak, Trøndelag Reiseliv orienterer 

Dokumenter som følger saken:  

 «Sluttrapport for prosjektet Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon 

mot 2030» se sak på denne lenken: Sak i hovedutvalg kultur og hovedutvalg næring 25.-26.11.20  
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Bakgrunn for saken:  

Bakgrunn for orientering er vedtak i AU 20. november (se over) vedr.  reiselivssatsing i regionen.   Regionrådet 

har ønsket en utadretta hjemmeside med vekt på reiseliv.  AU har invitert Trøndelag Reiseliv til regionrådets 

møte 4. desember for en dialog om hvordan Trøndelag Reiseliv og Orkdalsregionen kan samarbeide.  

 

 

Administrasjonens innstilling:  

Administrasjonen legger fram en sak for regionrådet på hvordan et samarbeid mellom Trøndelag Reiseliv kan 

organiseres.  Innspill i møtet innarbeides i saken  

 

Innspill fra regionrådet:  

Diskusjonen på denne saken ble tatt under sak 26/20  

 

Vedtak regionrådet 4. desember 2020 

Administrasjonen legger fram en sak for regionrådet på hvordan et samarbeid mellom Trøndelag Reiseliv og 

Orkdalsregionen kan organiseres.   Saken legges fram for drøfting i regionrådet 12. februar.  

 

 

SAK 27/20 INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD (1115-1145) 

Saksbehandler: Kari Frøseth/ Liv Darell 

Jurist i Orkland kommune, Marit I Risvaag deltar på saken  

Dokumenter som følger saken:  

1) Samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd  

2) Avtale om interkommunalt samarbeid og kontoravtale  

BAKGRUNN FOR SAKEN 

 

Som følge av ny kommunelov er det utarbeidet utkast til ny samarbeidsavtale for Interkommunal politisk råd 

for Orkdalsregionen, denne erstatter tidligere vedtekter for Regionrådet i Orkdalsregionen. Regionrådet har 

også bestilt en gjennomgang av Avtale om interkommunalt samarbeid og kontoravtale samt et organisasjonskart 

som tydeliggjør regionrådets arbeid.   
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En arbeidsgruppe bestående av Ingvill Kvernmo (leder), Marit Risvaag (jurist i Orkland kommune), Jan-Yngvar 

Kiel (kommunedirektør i Skaun kommune/ kontorkommune) og Liv Darell (Orkdalsregionen) har arbeidet med 

avtalene.  

 

 

SAKSBEHANDLING I REGIONRÅDET:  

 

Regionrådet 12. Juni 2020: 

Sak 09/20       Samarbeidsavtale etter ny kommunelov.   

Ny kommunelov, omdanning av regionråd.  

Sekretariatet iverksatte på nyåret en utredning av implikasjoner ved ny kommunelov sammen med jurist i 

Orkland kommune, Marit Risvaag. Notat utsendt i innkallingen.  Etter drøfting i rådmannskollegiet ble Risvaag 

invitert til å orientere AU i møte 15. mai 2020.  Sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til en ny 

samarbeidsavtale for Orkdalsregionen i samsvar med ny kommunelov gjennom en arbeidsgruppe bestående 

av:   

Ingvill Kvernmo (leder for rådmannskollegiet), Jan-Yngvar Kiel (kommunedirektør i kontorkommunen), Marit I 

Risvaag, jurist Orkland Kommune, Sekretariatet v/rådgiver Liv Darell,    

Ny samarbeidsavtale sendes regionrådets medlemmer for presentasjon og drøfting til møte 12. juni 2020.   

Saken ble behandlet i AU den 5. juni 2020, der følgende vedtak ble fattet:     

1.Utkast til Samarbeidsavtale oversendes Regionrådet til drøfting og behandling                                                

 2. AU foreslår nytt navn: Interkommunalt politisk råd for Trøndelag vest.    

Vedtak:   
1. Arbeidsgruppen for ny samarbeidsavtale jobber videre med de innspill som kom fram i møtet.  
2. Ny sak legge frem i neste regionrådsmøte.  
3. Forslag til nytt navn tas ut.   
4. Sekretariatet følger opp svar fra observatørkommunene og Aure 

 

Regionrådet 8. – 9. Oktober: 

Sak 17/20 Status Interkommunalt politisk råd:  

Arbeidsgruppen bestående av Ingvill Kvernmo, Jan Yngvar Kiel, Marit Ingvaldsen Risvaag og Liv Darell har 

jobbet med avtaler tilhørende samarbeidsavtale til Interkommunalt Politisk Råd.   De avtaler som gjelder (kan 

være) er disse: - Ny samarbeidsavtale (Interkommunalt politisk råd) – Vertskommuneavtale – 

Samarbeidsavtale for kompetansenettverk innen oppvekst i regionen – Samarbeidsavtale for Helsetjenester i 

regionen – Saksgrunnlag for utsending til eierkommunene – Vedtekter regionalt næringsfond i 

Orkdalsregionen – Vertskommuneavtale – innføringsprosjektet Helseplattformen i Orkdalsregionen  
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AU behandlet saken i møte den 30. september, og kom fram til at det er nødvendig å få oversikt over hvilket 

hierarki eller organisasjonskart som gjelder, dette for å få en god oversikt over hvem som har ansvar for hva, 

og hvor den enkelte gruppen skal rapportere      

AU fattet følgende vedtak:  

1. AU ber arbeidsgruppen legge fram for regionrådet et organisasjonskart eller lignende som viser et tydelig 

hierarki og ansvarsfordeling.  

2. AU ber regionrådet vurdere om det er nødvendig å utsette fristen for sak til eierkommunene nyåret 2021.  

Ingvild Kvernmo orienterte fra arbeidsgruppens arbeid.  

Vedtak:  

1. Regionrådet ber om at det legge fram et organisasjonskart eller lignende som viser et tydelig hierarki 
og ansvarsfordeling 

2. Kontorkommuneavtalen tilpasses den nye samarbeidsavtalen for interkommunalt råd og ny 
kommunelov.  Punktet i avtalen som gjelder bemanning forenkles, og tydeliggjøres i forhold til hvilke 
funksjoner som skal bemannes. Regionrådet ønsker at daglig leder i Orkdalsregionen sin rolle 
tydeliggjøres i organisasjonskartet. 

3. Vedtekter for næringsfond tilpasses ny kommunelov. 
4. I dag er helsesamarbeidet og oppvekstsamarbeidet noe ulikt organisert. Det har vært gode 

tilbakemeldinger på hvordan oppvekstsamarbeidet har fungert. Oppvekstsamarbeidet har en 
samarbeidsavtale som er nylig revidert i forhold til ny kommunelov. Regionrådet mener det er 
hensiktsmessig å revidere mandatet for helsesamarbeidet i trå med erfaringene fra oppvekst. 

5. Det utarbeides en ny tidsplan for viderebehandling i eierkommunene 
 

Samarbeidsavtale, kontoravtale og vedtekter for næringsfond trer i kraft først etter positivt vedtak i 

deltakerkommunenes kommunestyrer. Godkjenning av avtale forutsetter likelydende vedtak i alle 

medlemskommuner.  

Navnet endres til Interkommunalt politisk råd. En eventuell undertittel vil bli drøftet på regionrådets møte 4. 

desember 2020.  

 

ARBEIDSGRUPPENS VURDERINGER  

 

Bakgrunn for valg interkommunalt politisk råd som organisasjonsform  

 

Regionrådet i Orkdalsregionen er i dag organisert som et samarbeid etter gammel kommunelov § 27.  

Samarbeid etter kommuneloven § 27 har blitt brukt som ramme for to typer interkommunalt samarbeid: 

regionråd og produksjonssamarbeid. 

Regionråd er en uformell betegnelse på et formalisert organ som nabokommuner på frivillig basis oppretter 

for å håndtere saker av felles interesse. Produksjonssamarbeid er en betegnelse på samarbeid hvor det 
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samarbeides om én oppgave eller tjeneste for å oppnå bedre kvalitet og effektivitet på den aktuelle oppgaven 

eller tjenesten. 

Av forarbeidene til ny kommunelov kommer frem følgende vurderinger om samarbeidsformene:  

Verken interkommunale selskaper eller vertskommuner blir vurdert som gode organisasjonsformer for 

regionråd. 

Regionråd  

Etter utvalgets oppfatning bør regionråd reguleres i kommuneloven for å klargjøre at dette er et 

folkevalgt organ, og at kommunelovens regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder for 

møter i slike organer. Dette er viktig blant annet av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse.  

Utvalget foreslår at det skal være obligatorisk å velge et råd i regionrådet. Dette skal være regionrådets 

øverste organ, og alle deltakerkommunene skal være representert i dette folkevalgte organet. Utvalget 

foreslår videre å presisere i loven at dette rådet kan opprette andre underordnete folkevalgte organer til 

styring av regionrådet. Rådet vil ha instruksjonsrett overfor disse organene, og det vil kunne omgjøre 

vedtak disse organene treffer, i samme utstrekning som disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 

Utvalget foreslår å regulere at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler 

generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. De skal 

ikke være tjenesteproduserende organer. Da er det andre interkommunale samarbeidsformer som må 

benyttes. Regionråd skal i utgangspunktet heller ikke treffe vedtak som innebærer offentlig 

myndighetsutøvelse. Regionrådet kan likevel forvalte tilskuddsmidler. 

 

Interkommunalt politisk råder vurderes som den best egnede samarbeidsformen for videreføring av arbeidet i 

Orklandsregionen. Et interkommunalt politisk råd kan behandle saker som går på tvers av kommunegrensene 

og dermed ivareta felles interesser for kommunene innen utvikling, samordning og felles strategier. Et 

interkommunalt politisk råd skal ikke treffe vedtak som innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Dette er i 

samsvar med dagens vedtekter for regionrådet § 3. Regionrådet kan likevel forvalte tilskuddsmidler.  

Ved opprettelse av et interkommunalt politisk råd skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle 

deltakere i rådet, som skal vedtas av alle kommunestyrene, og som i praksis erstatter de gjeldende vedtekter. 

Det anbefales opprettet en samarbeidsavtale som tar utgangspunkt i de gjeldende vedtektene for regionrådet 

i Orkdalsregionen, med de endringer og føringer som er lagt i ny kommunelov.  

Det er særlig tre forhold som må endres/avklares i forhold til omdanning fra Regionråd til Interkommunalt 

politisk råd:  

 

OBSERVATØRER 

 

Av vedtektene for regionrådet kommer frem i § 2 at det er mulig å være deltaker i Regionrådet som 

Observatørkommune. Observatørkommunene har møte og talerett, men ikke stemmerett og de deltar med 

halv medlemsavgift.  
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Interkommunalt politisk råd reguleres av kommuneloven § 18-1. Av forarbeidene til bestemmelsen, prop. 46L 

(2017-2018), kommer frem at dersom det skal opprettes et interkommunalt politisk råd, må rådet opprettes 

etter denne bestemmelsen og kan ikke organiseres på annen måte. Kommuneloven § 18-2 har bestemmelser 

om deltakelse der det blant annet fremgår at den enkelte deltaker i et interkommunalt politisk råd har 

ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets forpliktelse. Av § 18-3 om rådets representantskap 

fremgår at samtlige deltakere skal være representert med minst et medlem i representantskapet. 

Representantskapet er et folkevalgt organ, jf. kommuneloven § 5-1 annet ledd bokstav i. Dette innebærer 

blant annet at medlemmene i representantskapet har plikt til å møte og plikt til å stemme når en sak tas opp 

til behandling. Det er etter dette ikke åpnet for å organisere Interkommunalt politisk råd med observatører, jf. 

også uttalelse fra kommunal og moderniseringsdepartementets uttalelse i brav datert 12.12.2019.  

Dagens observatørkommuner er tilskrevet og et forelagt tilbud om fast medlemskap i regionrådet. Rennebu 

kommune vil fra 1. januar 2021 inngå som fast medlem i Orkdalsregionen.  I tillegg vil Aure kommune inngå 

som fast medlem i regionrådet fra samme dato.   

 

Ansettelse og selvstendig juridisk enhet 

 

Interkommunalt politisk råd for Orkdalsregionen skal ha et eget sekretariat med daglig leder. Rådet er ikke et 

eget rettssubjekt. Interkommunalt politisk råd velger kontorkommune, som er administrativt ansvarlig 

kommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Kontorkommunen har 

ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. Alternativt kan 

Interkommunalt politisk råd inngå avtale om sekretariats tjenester med en ekstern leverandør.    

Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområder, oppgaver og ressursbruk etter behov.  

Den foreslåtte løsningen her er en videreføring av organiseringen for regionrådet i Orkdalsregionen. 

Erfaringene er at dette er en ordning som har fungert tilfredsstillende og at en ikke ser at det er ønskelig å 

opprette Interkommunalt politisk råd som et eget rettssubjekt med egne ansatte m.m. Å opprette rådet som 

et eget rettssubjekt vurderes å være mer ressurskrevende og mindre fleksibelt enn dagens løsning.  

VALG TIL REPRESENTANTSKAPET  

 

Representantskapet er rådets øverste folkevalgte organ. Representantskapet består av to folkevalgte fra hver 

av rådets deltakerkommuner. Den enkelte deltakerkommunes kommunestyre velger selv to medlemmer og 

minst like mange varamedlemmer til representantskapet. Det anbefales at kommunestyrene velger ordfører 

og en representant for politisk mindretall i kommunen. Representantskapet velges for fire år av gangen.  

Deltakerkommunenes kommunedirektører møter i rådet med talerett. Representantskapet omtales i det 
daglige som regionrådet. Arbeidsutvalget velges av representantskapet.    
 
Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert primært ved ordføreren forvalter kommunens 
stemmerett i Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har møte- og talerett. 
 
Rådet velger leder og nestleder, og arbeidsutvalg. Vertskommunen skal være representert i arbeidsutvalget.  
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Rådmanns-/kommunedirektørforum for Orkdalsregionen består av rådmennene/kommunedirektørene fra 
medlemskommunene. Kollegiet velger selv sin leder og nestleder. Rådmennene/kommunedirektørene deltar i 
Rådets møter med møte- og talerett.  
 
Det kan oppnevnes observatører til møter i rådet og i rådmanns-/kommunedirektørforum med møte- og 
talerett.  
 
Daglig leder har møte- og talerett. 

 

ORGANISERING OG VIDERE ARBEID I INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD OG PÅVIRKNING PÅ ANDRE AVTALER  

 

Arbeidet i regi av regionrådet i Orkdalsregionen har primært vært to delt, en del rettet inn mot 

utviklingsarbeid primært innen nærings- og samferdselsområdet og en del rettet inn mot utvikling og 

tjenestesamarbeid inne helseområdet. Orklandsregionen skal nå også ha et samarbeid som omfatter 

kompetansenettverk innen oppvekst.  

Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd for Orklandsregionen, er tenkt å være en overordnet avtale 

og overbygning for videre samarbeid.    

Det er hovedsakelig fire vedtekter/avtaler som er knyttet til Orkdalsregionen og som bør ses på i forhold til ny 

kommunelov og tilpasning til ny samarbeidsavtale og stur for Orkdalsregionen:  

- Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale 

- Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen 

- Samarbeidsavtale fot kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy- regionen 

- Mandat knyttet til Helselederforum i Orkdalsregionen 

I forbindelse med etablering av Interkommunalt politisk råd er det nødvendig å gjennomgå alle deler av 

samarbeidet for de forskjellige fagområdene for å sikre at nødvendig grunnlag for videreføring av arbeidet 

foreligger og at dette får en form i ny organisasjon som er hensiktsmessig og godt tilpasset de enkelte formål. 

Det må sikres at alle sider i samarbeidet ivaretas videre, både de politiske organene, det administrative 

samarbeidet og kontorkommunens rolle og forventninger. 

 

Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommune 

 

Bakgrunnen for avtalen var et ønske fra deltakerkommunene om å samordne arbeidet i Orkdalsregionen med 

helsesamarbeidet på utviklingssiden. Utgangspunktet var omorganisering av SiO, hvor legevakt og KAD senger 

ble lagt til St. Olavs hospital, og et sto fritt til å beslutte ny organisering av utviklingsarbeidet på helseområdet. 

Avtalen ble vedtatt i kommunestyret i deltakerkommunene.  

Til grunn for avtalen lå en enighet om at Regionrådet i Orkdalsregionen kunne ta ansvar for utviklingsområdet 

innen helsesamarbeidet. Overføring av utviklingsoppgaver på helseområdet i SiO innebar at deler av tidligere 
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arbeidsoppgaver i SiO ble overført til regionrådet med Skaun som kontorkommune. Overføring av personell 

knyttet til utviklingsdelen av helseområdet ble gjennomført som en virksomhetsoverdragelse.  

Av avtalen fremgår at vedtektene i Orkdalsregionen danner basis for samarbeidet, pkt. 2.2. Avtalen er knyttet 

opp mot vedtektene og er vedtatt med hjemmel i gammel kommunelov. En revisjon av avtalen er derfor 

nødvendig.  

Formål og forutsetninger som ligger til grunn for avtalen vil fortsatt være de samme. Erfaringene i 

avtaleperioden er at Orkdalsregionen er i utvikling både i forhold til fagområder som omfattes og personell. Av 

denne grunn er det ønskelig å gjøre ny avtale noe mindre detaljert, slik at en slipper hyppige endringer eller at 

avtalen etter kort tid gir et uriktig bilde. En del av punktene i avtalen relaterer seg til situasjonen før avtalen 

ble inngått, disse anses i dag som overflødige.  

Under punktet bemanning foreslås det en forenkling, slik at en ikke beskriver alle de enkelte stillingene som 

inngår i Orkdalsregionen, men at en beskriver funksjonene som ligger i samarbeidet. Det er allerede 

utarbeidet egne vedtekter/avtaler som nærmere beskriver grunnlag og innhold i samarbeidet for de 

forskjellige fagområdene.   

Punktet om avtalens forankring er videre skrevet om i samsvar med ny kommunelov og samarbeidsavtale.  

Punktet kostnadsfordeling oppdateres etter revisjon som er foretatt samt for kostnadsfordeling på nytt 

fagområde Oppvekst. 

Ved utvidelse av Orkdalsregionen med flere fagområder og mer personell, oppstår et behov for å fastsette 

klarer roller for arbeidet i Orkdalsregionen. Det er ansatt en daglig leder i Orkdalsregionen. Daglig leder har 

b.la ansvaret for å initiere og følge opp politiske prosesser. Daglig leder er videre sekretær for regionrådet, 

arbeidsutvalget, rådmanns- og ordførerkollegiet samt for næringsfondet. I tillegg til daglig leder for 

Orkdalsregionen er det en leder for helsesamarbeidet som er lagt til Orkdalsregionen. Det er nå tilknyttet tre 

personer til helsesamarbeidet, leder for dette samt en kreftkoordinator og en prosjektstilling. Nytt er at også 

at kompetansenettverket for oppvekst er underlagt Orkdalsregionen, også ansvarlig for dette nettverket 

inngår i Orkdalsregionen og avtalen om kontorkommune med Skaun. Det er behov for å definere rollene i 

Orkdalsregionen klart, dette kan gjøres gjennom et nytt punkt i avtale om interkommunalt samarbeid og 

kontorkommune.  

Det vises til utkast til ny avtale, vedlagt.  

• Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen  
 

Det foreligger egne vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen. Dette er vedtekter for 

forvaltning av tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune samt øvrige tilskuddsmidler fra kommunene eller 

andre organer/parter.  

Vedtektene for regionalt næringsfond foreslås videreført med de nødvendige justeringer som følge av ny 

organisering, kommunesammenslåing og ny kommunelov. Kommunedirektørgruppen i Orkdalsregionen har 

bedt om å få behandle vedtekter før behandling i regionrådet. Vedtekter for næringsfondet sendes derfor 

kommunene i januar 2021.  
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• Samarbeidsavtale for kompetansenettverket innen oppvekst i Orkdal/Øy-regionen 
 

Denne avtalen er av nyere dato og er utarbeidet i samsvar med ny kommunelov og er forankret i nytt 

interkommunalt politisk råd for Orkdalsregionen. Avtalen er inngått for perioden 01.01.2020 – 31.12.2021. 

Avtalen fremstår som ryddig med en god beskrivelse roller og ansvarsfordeling knyttet til 

kompetansenettverket. Det anses ikke nødvendig å gjøre nedringer i avtalen.  

 

• Mandat Helselederforum i Orkdalsregionen 
 

Det er utarbeidet et mandat for Helseforum i Orkdalsregionen datert mars 2019. Mandatet er ikke 

underskrevet og det fremgår ikke at dette har vært til formell behandling i Orkdalsregionen eller i 

kommunene. Mandatet beskriver mye om bakgrunn knyttet til SiO, dette kan i stor grad fjernes i nye 

retningslinjer/mandat. Det er en leder for helseutviklingsarbeidet, som inngår i Orkdalsregionen med 

kontorkommune i Skaun. Dette er en leder som har ansvaret for samhandling mellom kommunene på 

helseutviklingsområdet. Av mandatet fremgår formål, sammensetning og mandat for Helselederforum. Det er 

viktig at forumet fungerer som en arena for utvikling i kommunene og at kommunen opplever dette som 

nyttig og engasjerende. Det har væt en utfordring at kommunene i Orklandsregionen har forskjellige ønsker og 

behov, det kan derfor være fornuftig å gjennomgå dokumentet, på bakgrunn av erfaringene så langt, for å 

sikre at dette er i samsvar med kommunenes reelle ønsker og behov.  

Det foreslås å gjennomgå mandatet og utarbeide en oppdatert utgave med utgangspunkt i den utformingen 

som er valgt for samarbeidsavtale for kompetansenettverk innen oppvekst i Orkdal/Øy-regionen.  

 

Vedtak AU 20 november:  

• Organisasjonskart legges fram for regionrådet 4. desember  

• Samarbeidsavtale og kontoravtale legges fram for behandling i regionrådet 4. desember 2020.  

• Samarbeidsavtale og kontoravtale oversendes kommunene for behandling med de innspill som 
kommer i regionrådsmøtet. Kommunene får frist til 1. mars.  

• Det utarbeides et felles saksframlegg som sendes kommunene sammen med avtalene  

• Mandat for helselederforum og oppvekst sendes ikke kommunene  
 

Administrasjonens innstilling  

• Regionrådets for Orkdalsregionen endrer navn til Interkommunalt politisk råd. Undertittel tilføyes etter 
vedtak i regionrådet 4. desember  

• Regionrådet sender samarbeidsavtale og kontoravtale til kommunene til politisk behandling.  Frist 
settes til 1. mars 2021 

• Vedtekter for næringsfond oversendes kommunene etter behandling i kommunedirektørgruppen i 
januar 2021 
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• Arbeidsgruppen arbeider videre med mandat for helselederforum og kompetansenettverket for 
oppvekst 

• Regionrådet anbefaler kommunene å gjøre følgende vedtak: Kommunestyret godkjenner utsendte 
forslag til samarbeidsavtale og kontoravtale   

 

Drøfting i regionrådet:   

Marit Risvaag innleder på denne saken:  

• Det presiseres forskjell på vertskommune og kontoravtale - Vertskommuneavtalen regulerer forholdet 

mellom kommunene og kontorkommunen 

• De endringer som er gjort er de som reguleres av ny kommunelov; forhold knyttet til observatører og 

valg.   

• Økonomisk modell Agdenesmodellen  

• Regionrådet skal ikke være eget rettssubjekt  

Innspill: 

• Flere poengterer at det er uklarheter omkring valg og observatørroller  

• Spørsmål om lovlighet omkring prosess som fører til endringer for ansatte   

• Spørsmål om når ny avtale trer i kraft og når dagens observatører er ute av samarbeidet  

• Spørsmål fra en av dagens observatørkommuner om ivaretakelse av informasjon og dialog når de ikke 

lenger er del av helseledernettverket som er knyttet til medlemskap i interkommunalt politisk råd for 

Orkdalsregionen, men fortsatt skal være del av vertskommuneavtalen knyttet til legevakt/KAD 

 

 

 
Vedtak regionrådet 4. desember 2020 

 

• På bakgrunn av hjemmeoppgave er nytt navn på Orkdalsregionen «Interkommunalt politisk råd 

Trøndelag sørvest» med undertittel «Lakseregionen» jfr. sak 26/20  

• Samarbeidsavtalen sendes tilbake til arbeidsgruppen som arbeider videre med innspill som kom 
fram i møtet. Samarbeidsavtalen og forslag til videre prosess legges fram for regionrådet 12. februar 
2021.  

• Vedtekter for næringsfond oversendes kommunene etter behandling i kommunedirektørgruppen i 
januar 2021 

• Arbeidsgruppen arbeider videre med mandat for helselederforum og kompetansenettverket for 
oppvekst 

 

 
Kort pause 15 minutter 
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SAK 28/20  PLASTSTRATEGI – FERDIGSTILLELSE (1200-1215) 

Saksbehandler: Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Plaststrategi  

Gunnhild Flaamo, Rambøll, deltar på saken  

 

Bakgrunn 

Med bakgrunn i det økende søkelyset særlig på plastforsøpling og plast i havet, vedtok Regionrådet for 

Orkdalsregionen å få utarbeidet en plaststrategi for regionens kommuner.  Vedtaket ble gjort i regionrådet i 

2018, men arbeidet kom først i gang høsten 2019.  Covid 19 har gjort at strategien ferdigstilles noe forsinket.   

Ved oppstart av strategiarbeidet bestod Orkland regionråd av kommunene Skaun, Orkland, Hitra, Frøya, Heim 

og Rindal. ReMidt IKS ble tildelt ansvaret for å iverksette utarbeidelse av en strategi.  

Mandat for arbeidet vedtatt i AU i Orkdalsregionen xx 

En konkret, målbar og godt forankret handlingsplan for plast i kommunene i Orkdalsregionen. Planen skal 

inneholde tiltak innen: 

❖ Innkjøp og miljøledelse i kommunene 
❖ Holdningsskapende arbeid 
❖ Forhindre forsøpling og håndtering av plastavfall 
❖ Opprydding av plastavfall 

 

Videre føringer fra Regionrådet presiserte at strategien skal bidra til økt kunnskap om gode plastvalg, redusert 

bruk av engangsplast og økt bruk av gjenvunnet plast, redusert forsøpling og redusert utslipp av mikroplast. 

Den skal inneholde konkrete for befolkningen, kommunene, frivillige organisasjoner og næringsliv.  

Arbeidsgruppe 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har bestått av en representant fra hver kommune;  

• Ida Nesset – Hitra kommune  

• Øyvor Helstad – Frøya kommune  

• Lars Wiik – Heim kommune  

• Atle Wormdal – Orkland kommune  

• Kirsten Vågø – Skaun kommune  

• Ole Johan Skjærli – Rindal kommune  

• Arne Kristian Mo fra ReMidt.  
 

Som ansvarlig for å få utarbeidet en strategi engasjerte ReMidt Gunhild Flaamo fra Rambøll som har vært 

prosjektleder for arbeidet og som også har utformet selve dokumentet.  
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Arbeidsgruppen har sammen med prosjektleder engasjert interne grupper i kommunen, planlagt og arrangert 

Workshop og deltatt i arbeidsgruppe for å drøfte utformingen av dokumentet.  

For å utarbeide tiltakene ble engasjerte representanter fra regionrådets kommuner, frivillige organisasjoner og 

næringsliv invitert til workshopen «SMARTERE BRUK AV PLAST» i september 2020 Tiltakene som ble 

konkretisert og satt opp med ansvarlig og frist for gjennomføring er presentert i kap. 3, delkapittel 3.2 – 3.5 i 

strategidokumentet.  

Forankring av prosessene har vært viktig.  Strategien er sendt arbeidsgruppen for vurdering før ferdigstilling.  

 

Sekretariatets vurdering:  

Det foreligger en plaststrategi med tiltakspakke.  Prosjektleder har prioritert bred forankring av arbeidet, og 

kommunene er særlig prioritert i denne sammenhengen. Tiltakene er målbare og involverer kommunene og 

andre samarbeidspartnere.  Strategi med tiltakspakke er etter administrasjonens vurdering i samsvar med 

bestilling gjort av AU.  

Plaststrategien er drøftet i Regionrådsmøte 9. oktober og i møte med rådmenn og kommunedirektører 13. 

november.  Videre har rådgivere fra kommunene deltatt i utarbeidelse av strategien.  Involvering vurderes 

som tilstrekkelig for sluttbehandling i regionrådet.  

 
Behandling i kommunedirektørutvalget  
Utvalget ber sekretariatet utarbeide saksframlegg for oversendelse av strategien til kommunene.  
Strategien oversendes kommunene for tilslutning  
 
Forslag til vedtak: 
AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. Regionrådet 
sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og strategier.  
 
Vedtak AU 20. november:  
AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. Regionrådet 
sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og strategier. 
Planen skal evaluerer etter 1,5 år.  Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de ønsker å 
tilsluttes seg planen.  
 
Administrasjonens innstiling  
 
Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer og 
strategier. Planen skal evaluerer etter 1,5 år.  Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om 
de ønsker å tilsluttes seg planen.  Det lages felles saksframlegg som sendes kommunen. Frist for behandling i 
kommunene settes til 1.mars 2021.  
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Vedtak regionrådet 4. desember 2020 

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i egne planer 
og strategier. Planen skal evaluerer etter 1,5 år.  Aure og Rennebu, som nye medlemskommuner 
forespørres om de ønsker å tilsluttes seg planen.  Det lages felles saksframlegg som sendes kommunen. Frist 
for behandling i kommunene settes til 1.mars 2021.  
 
 

SAK 29/20  PLASTSTRATEGI -MERKOSTNAD (1215- 1230) 

Saksbehandler: Liv Darell  
 
Bakgrunn 
Viser til sak 60/20 der Plaststrategi for regionens kommuner nærmer seg ferdigstillelse. 
AU har i møte høsten 2018 vedtatt en ramme på 100 000,-  
 
Her vises til opprinnelig budsjett og endringsmelding fra ReMidt: 

Høst 2019 Opprinnelig budsjett  
  

111 timer Bekreftet av RE Midt IKS 
i e-post 29.10.19  

6.10.20 Endringsmelding (tillegg) 54 timer Bekreftet av ReMidt IKS 
på SMS 19.10.20 

  
Pr 12.11 er det medgått 145 timer, og det er tilgjengelig 20 timer til å avslutte oppdraget. Vedlegget beskriver 
hva som gjenstår (markert i gult) 
 
For avslutning av oppdraget mangler ReMidt og innleid konsulent fra Rambøll  

900 kr/time x 54 timer = NOK 48 600,- 

Vurdering: 
I henhold til vedlagt oversikt, vises det til påløpte timer større enn antatt som følge av koronasituasjonen. 

ReMidt og Rambøll v/ Gunhild Flåmo har etter administrasjonens vurdering gjort et meget godt arbeid med 

plaststrategien inkl. tiltakspakke. Koronasituasjonen har gjort at de har avlyst og utsatt møter flere ganger fra 

mars til oktober, og vi ser at dette har resultert flere timer enn antatt. For avslutning av oppdraget bes det om 

totalt kr. 48 600,-. ReMidt kan ta en andel av merkostnaden.  

Forslag til vedtak: 
 

1. AU bevilger 30 000,- for ferdigstillelse av Plaststrategien inkl. tiltakspakke 
2. AU ber sekretariatet ta kontakt med ReMidt for å ta resterende kr. 18 600,- av andelen av 

merkostnaden. 
 
Vedtak AU  20 november 
 
AU bevilger 30 000,- for ferdigstillelse av Plaststrategien inkl. tiltakspakke. Saken legges fram for regionrådet 
den 4. desember med bakgrunn beløpets samlede størrelse. Beløpet dekkes over næringsfond.  
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AU ber sekretariatet ta kontakt med ReMidt for å ta resterende kr. 18 600,- av andelen av merkostnaden. 
 
Administrasjonens innstilling  
Regionrådet støtter Aus innstilling / vedtak i saken  
 
 

Vedtak regionrådet 4. desember 2020 

Regionrådet støtter Aus innstilling / vedtak i saken  
 

SAK 30/20  BUDSJETT 2021 1230-1245) 

Saksbehandler: Kari Frøseth  
 
Vedlegg: Budsjett 2021 for Regionrådet i Orkdalsregionen  
Brev sendt kommunene 29. mai 2020  
Frode Haugskott, Skaun kommune møter på saken  
 
Bakgrunn  
Regionrådet i Orkdalsregionen skal ifølge ny kommunelov omdannes til interkommunalt politisk råd jfr. sak 
29/2020.  
 
Ny kommunelov åpner ikke for observatørkommuner. Fram til i dag har kommunene Rennebu, Ørland og 
Surnadal vært observatørkommuner i regionrådet.  Observatørkommuner ble tilskrevet 29.05.2020, hvor de 
måtte ta stilling til om de vil fortsette som fullverdige medlemmer når ny samarbeidsavtale trer i kraft.  
Rennebu kommune har vedtatt å bli medlem av Orkdalsregionen (vedtak i kommunestyret 1. oktober 2020).   
 
Det er videre vedtatt at Aure kommune blir fullverdig medlem i Orkdalsregionen fra 1. januar 2021 (vedtak i 
kommunestyret 23.juni 2020)  
 
Administrasjonens vurdering  
Fremlagte budsjett for 2021 legger til grunn at Rennebu kommune og Aure kommune er fullverdige 
medlemmer i Orkdalsregionen fra 1. januar 2021. Aure kommune deltar ikke i Helsesamarbeidet.  Budsjett for 
2021 er beregnet med utgangspunkt i status over, selv om det ikke foreligger ny samarbeidsavtale for 
Orkdalsregionen.  Det må videre diskuteres når status for dagens observatørkommuner endres.   
Dette har betydning for budsjett 2021.   
 
Administrasjonens innstilling  

• Budsjett for 2021 vedtas og oversendes kommunene med de innspill som kommer fram i møtet.   
 
 

Vedtak regionrådet 4. desember 2020 

Budsjett for 2021 vedtas og oversendes kommunene med de innspill som kommer fram i møtet.   
Forholdet til dagens observatører må avklares i forhold til budsjett 2021 
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KORT PAUSE  

SAK 31/20 ORIENTERINGER FRA ST OLAV HOSPITAL (1300-1345)  

Saksbehandler: Bjørn Buan  
Dokumenter som følger saken:  
1)  Brev fra Regionrådet til St. Olavs Hospital datert 22. oktober 2020, Invitasjon til deltakelse på 
regionrådsmøte i Rindal 4. desember 
2) Brev fra regionrådet datert 27.september om midlertidig stenging av følge- og beredskapstjenesten for 
gravide i Orkland, Heim, Hitra og Frøya.  
 
Viseadministrerende direktør Tom C Martinsen, klinikksjef Kjetil Karlsen, klinikksjef Kjell Aasmund Salvesen og 
avdelingssjef Berik Wiklund stilte i møtet for St. Olavs Hospital. 
 
Bakgrunnen for orienteringen var endringer i tjenestetilbudet knyttet til avtale om drift av interkommunal legevakt og 
avtale om drift av følgetjeneste for gravide. Endringene ble varslet uten nødvendig forutgående dialog og det skapte 
usikkerhet for kommunene.  
 
Tom C Martinsen erkjente at dialogen hadde vært for dårlig, og at St Olavs heretter vil bestrebe seg på å styrke dialogen 
ved tilsvarende situasjoner. Kjetil Karlsen erkjente at deres risikovurdering omkring de felles lokalene for legevakt og 
akuttmottak ved Orkdal sjukehus ikke hadde fanget opp konsekvensene ved en pandemi i tilstrekkelig grad. Den 
informasjonen som sykehuset ble kjent med ved koronautbruddet gjorde at legevakt og akuttmottak ikke kunne dele 
lokaler lenger. Et provisorisk telt ble montert for å ivareta smittevernet for akutte pasienter ved sykehuset. Karlsen 
kunne ikke opplyse om når samdrift kan gjenopprettes, men det er sykehusets mål. De økonomiske konsekvenser ved 
endringene ble ikke berørt. 
Kjell Aasmund Salvesen beklaget på vegne av føde- og barseltjenestene at informasjonen om endringene skjedde raskt, 
og at Rindal kommune faktisk ikke ble varslet. Han mente at det likevel var opprettholdt et forsvarlig tjenestetilbud. Han 
la vekt på at de framtidige løsningene for fødende fra distriktet er godt, men at det er mulig å få til forbedringer 
gjennom ytterligere samarbeid med kommunene. 
 
Hendelsene ble sett i sammenheng med samarbeidsavtalen som kommunene har med St Olavs. Denne avtalen regulerer 
dialogen mellom partene. Her hadde ikke disse retningslinjene blitt fulgt. Nå foreligger utkast til en ny samarbeidsavtale 
til behandling av partene. Det er håp om at kommunene skal få gjennomført behandlingen i kommunestyrene innen 
første mars 2021. Den nye samarbeidsavtalen legger opp til at det oppnevnes et politisk samarbeidsutvalg (PSU) med tre 
politikere fra opptaksområdet til St Olavs hospital. KS vil foreta denne utnevningen fra kommunene. Representant fra 
styret og administrerende direktør ved St Olavs stiller fra helseforetaket. 
 
Vedtak 
Regionrådet tok informasjonen fra St Olavs til orientering 
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SAK 32/20 MØTEPLAN 2021 (1345- 

 
 

Saksbehandler: Liv Darell 

 

Vedtak:   

Møteplan vedtas med de innspill som kom i møtet 

 

Diverse orienteringer: 

• Toalett på helsebussen, orientering fra ordfører på Frøya - kommunene følger opp dette  
• Vintervedlikehold FV 714. Fylkeskommunen vil overføre kostnader til kommunene med kun kompensasjon som 

et engangsbeløp, ikke årlig kompensasjon, orientering ved ordfører Orkland   

• Spørsmål vedr. politisk representant i ASU  

Møte slutt kl 1400  

 

Referent  

Kari Frøseth/ Bjørn Buan  

Arena 
Janua
r 

Februa
r 

Mar
s 

Apri
l 

Ma
i 

Jun
i 

Jul
i 

Augus
t 

Septembe
r 

Oktobe
r 

Novembe
r 

Desembe
r 

Regionrådet   12.   16   25.     16.-17.     10. 

Arbeidsutvalget 22.   12.   7. 11.   20.   8. 19.   
Samferdselsgrup
pe                         
Rådmannskollegi
et 15.   5. 30.   4.   13.   1. 5. 3. 



Flytting av legevakten









FHI’s prognose 12. mars





FHI’s prognoser 12. mars

• Kumulative tilfeller 

• Antall smittet:      2 200 000 (42 % av befolkningen) 

• Antall syke:      780 000 (15 % av befolkningen) 

• Antall på sykehus:     30 000 

• Antall på intensiv:     7 600 

•

• Prevalens på toppen av epidemien  

• Antall smittet:      72 000 

• Antall syke:      36 000 

• Antall på sykehus:     4 500 

• Antall på intensiv:     1 200 

•



Vurderinger 12. og 13. mars

• All covid-19 behandling i Trondheim

• Viktig å skille mistenkt smitte fra andre pasienter

• Fysiske legevakt ikke tilrettelagt for å skille pasientstrømmer

• Stor fare for krysskontaminering

• Stor usikkerhet på beslutningstidspunkt

• Legevakt flyttet ut av sykehus i Volda, Molde, Kristiansund, Namsos og 
(delvis) Levanger

• Sparsomme erfaringer internasjonalt; Wuhan, Nord-Italia og Iran

• Erfaringer fra Italia: uavklarte pasienter bør ikke komme til 
akuttmottak/legevakt, men vurderes hjemme



Læringspunkter

• Viktig med god prosess og god involvering

• Prosessen var ikke god!

• Kommunene satt i vanskelig situasjon

• Kritisk situasjon som ikke var beskrevet i pandemiplan

• Lære av hendelse og forbedre planverk

• Kommunene løste en svært vanskelig oppgave

• Ros til vertskommune

• Retrospektivt: prosessen kunne gått over to uker i steder for to dager

• Konklusjon uansett samme: samdrift uforenlig med smittevern og trygge 
tjenester



Årsrapport 2020 for Frøya Havleirskole 
 

Av Tom Kjærås, pedagogisk leder Frøya Havleirskole 

 

Sammendrag 

 

I år har det vært en økning fra 4 til 6 uker med leirskole i forhold til 2019.  Dette er en økning 

på 50 %.  Elev-tallet har økt fra 168 til 214, det vil si en økning på 27 %.  Årsaken til 

differansen fra 50 % er fordi det har vært mindre kull i år sammenlignet med i fjor.  Neste år 

stiger igjen antall elever i kullene.  I 2021 er det pr i dag kontraktfestet 6 uker med leirskole.  

Samtidig er det gode indikatorer på at to av de som besøkte oss i høst kommer tilbake neste 

år.  Vi får da 8 uker med leirskole.  I tillegg er leirskolen også blitt kontaktet av andre 

interessenter, noe som styrker antagelsen om 8 - 10 uker med leirskole. 

 

Samtidig har leirskolen redusert bemanningen med 1 person som utgjør en reduksjon på 33 

%.  I tillegg har leirskolen redusert timeforbruket for innleide lærere med cirka 15 %.  Dette 

er gjort for å imøtekomme anmodningen fra Frøya kommune om å redusere deres 

lønnsutgifter. 

 

All den tid innleide leirskolelærer går på kort-tids-kontrakter så er det sårbart.  Vi vet ikke om 

lærerne som var hos oss i år har mulighet til å komme tilbake neste år. 

 

I år har vi også styrket vårt HMS, og vi har gjort pedagogiske endringer for å imøtekomme de 

krav som stilles i den nye lærerplanen «fagfornyelsen».  Covid 19 har ført til at visse rutiner 

har blitt mer omfattende og tungdrevet. 

Frøya Havleirskole har positive ringvirkninger for Frøya kommune, ikke minst for det lille 

øysamfunnet ute på Sula. 

 

Bakgrunn 

 

Denne rapporten er forankret i: 

 arkivsak 12/545 hvor det er vedtatt at hovedutvalget for drift holdes orientert om 

leirskoledriften gjennom den årlige rapporten til rådmannen 

 avtale mellom Frøya kommune og Frøya Havleirskole datert 18.4.13 hvor det er avtalt 

at det leveres en skriftlig rapport ved leirskolesesongens slutt som beskriver 

sesongens aktiviteter 



 internkontroll ut fra retningslinjene til Norsk Leirskoleforening hvor Frøya 

Havleirskole er medlem 

 

Organisering 

 

Frøya havleirskole har en todelt forvaltning:   

 Frøya Havleirskole A/S er et heleid datterselskap av Sula Eiendom A/S, og de har 

driftsansvaret.  Det innebærer ansvaret for kost og losji, utstyr som benyttes i 

leirskolesammenheng, markedsføring, hjemmeside, og fakturering av opphold til hver 

enkelt besøks-skole. 

 

 Ansvaret for det pedagogiske har vertskommunen, det vil si Frøya kommune.  Frøya 

kommune har også arbeidsgiveransvaret for pedagogisk personale tilknyttet leirskolen.  

Pr i dag er pedagogisk leder ansatt i 25 %.  De øvrige lærer-personale blir ved behov 

tatt inn på timebasis. 

 

Gjesteskoler 2020 

 

Uke Skole Barn Voksen-

personal 

fra skolene 
36 Byåsen – 7. trinn 44 5 

37 Byåsen – 7. trinn 43 3 

38 Bispehaugen – 7. trinn 32 3 

39 Breidablikk – 7. trinn 35 3 

40 Meldal u-skole – 9. trinn 25 2 

42| Nyborg – 7. trinn 35 2 

 

Fokus og tema 

 

Omgivelsene til Frøya Havleirskole er havet.  Navet er fiskeværet Sula som ligger ute i havet.  

Forgreningene ut fra navet Sula er de omgivelsene og omstendighetene fiskeværet er influert 

av, og som blir temaene i de fagene som er valgt.  Fagene får da et innhold ut fra det 

samspillet som utspiller seg mellom folket og havet.  Ut fra dette har Frøya Havleirskole hatt 

følgende temaer i 2020: 

 



 Historisk vandring – livet på Sula i tidligere tider 

 Aktivitet på vann – kajakk, kano, robåt, svømmeopplæring i kaldt vann 

 Fiske – fangst av fisk og krabbe, tilberede fisk og krabbe.  Anatomi 

 Fartøy – maritime uttrykk, sikkerhet i båt, fortøye, knuter 

 Meteorologi – vind med retning og styrke, tåke, bølger, sikkerhet knyttet til vær, vind 

og bølger.  Måle vindstyrke.  Kommunikasjon i kraftig vind. 

 Livet i fjæra  

 Miljøvern – plukket søppel i fjæra som leveres Mausund feltstasjon, globalt perspektiv 

på plastforurensing, og mikroplastens påvirkning.  Negativ påvirkning på mennesker, 

dyr og planter.  Vårt etiske ansvar i den sammenheng. 

 

Vi kommer i løpet av vinteren til å gjøre noen endringer i vårt sortiment.  Dette for ikke å 

stivne i et mønster, men få inn litt variasjon som virker motiverende for oss som arbeider ved 

leirskolen.  Dette vil igjen smitte over på de som besøker oss. 

 

Pedagogikk 

 

I år ble den nye lærerplanen – fagfornyelsen innført fra 1 januar.  Frøya Havleirskole er en del 

av opplæringen til elevene, så vi må også implementere deler av den nye lærerplanens 

retningslinjer.  Dette primært av to årsaker: 

 For å være up-to-date ved å bruke den pedagogiske plattformen som til enhver tid er 

gjeldende. 

 For å ha legitimitet for det vi holder på med.  Vi må kunne vise de skolene som har 

booket plass, og for eventuelt potensielle skoler, at vi følger de samme rammene som 

dem.  Vi må kunne vise til at vi er med på å dekke noe av deres behov ved å kunne 

komplementere deler av lærerplanen.  Dette for å kunne trekke i samme retning som 

skolene, ikke bli en utenfor-uke som lærerne må ta igjen før eller etter leirskole-uka. 

 

Frøya Havleirskole har videreført hovedtyngden av tidligere temaer.  Vi er en havleirskole, og 

de skal vi fortsatt være.  Sjø, hav, og mye som kan knyttes til havet består.  Det er først og 

fremst pedagogikken og didaktikken som er justert i år.  Det gledelig med den nye 

lærerplanen er at den er mer i samsvar, sett i forhold til den forrige lærerplanen, med henblikk 

på både pedagogikken og tenkesettet til leirskolen(e).   

 

Den nye lærerplanen har to overordnede deler: Verdier og Prinsipper.   

 

Under de punktene som ligger til verdier har vi vært mer fokusert på utforskertrang, 

miljøbevissthet og etisk bevissthet.  Eksempler på dette er at vi ikke er så raske til å gi ferdige 

svar.  Ved disseksjon av fisk så får elevene lov til å utforske, og finne ut av hvilke organer de 

finner i fisken.  I stedet for at vi gir svarene på forhånd av oss lærere så får elevene svarene 

etter at de har fundert på dette selv.  Også med turer i fjæra så legger vi mer opp til at elevene 



«roter rundt» og ser etter det som pirrer deres nysgjerrighet, i motsetning til at vi lærere har et 

standard-repertoar som vi vil ha utfylt.   

 

Vi har også tungt inne på miljøbevissthet og etisk bevissthet.  I den etiske bevisstheten tegner 

vi opp hvordan vårt forbrukssamfunn og egoisme, ved å dumpe plast og annet avfall i havet 

fordi det er enklest for noen av oss, går ut over uskyldige – både dyr og mennesker.  Da har vi 

også nærmet oss læreplanens intensjon om å få fram sammenhenger mellom fagområder som 

beskrevet under dybdelæring. 

 

Med blikket rettet mot prinsipper har vi gått dypere inn i dybdelæring og ferdigheter.   

 

Dybdelæring er blant annet definert som å tilegne seg varig forståelse av begreper, metoder og 

sammenhenger i fag og mellom fagområder.  Eksempler fra vår praksis er at vi trekker inn 

ulik kunnskap på emner som knyttes til havet.  Meteorologi med hvilken innflytelse havet har 

ved danning av tåke.  Hva vind er, og hvordan vindkrefter virker inn på fartøy, mennesker og 

sjø (bølger).  Vindkreftene kjenner elevene på oppe ved fyret, blant annet ved å brette ut et 

laken som et seil i vinden.  Videre hvordan bølger igjen er et resultat av dybder.  Disse 

temaene møter elevene igjen i den historiske vandringen, spesielt ved å gå nærmer inn på 

Titran-ulykken.   

 

Ferdigheter beskriver lærerplanen som motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, kreative og 

språklige ferdigheter.  Frøya Havleirskole har et meget sterkt islett av motoriske, praktiske og 

sosiale ferdigheter.  Hovedårsaken ligger i aktivitetene på sjøen med kajakk, kano og robåt.  

Vi i Frøya Havleirskole har som intensjon, hvis været tillater det, at elevene skal få mange 

timer ute i farkostene i løpet av oppholdet.  Men vi skal ikke glemme de sosiale ferdighetene.  

Det å tilpasse seg hverandre ved å bo, spise og ha aktiviteter sammen.  Vi på leirskolen pleier 

å fremheve at det skal godt la seg gjøre å lære like mye i løpet av en ordinær skoleuke.  Dette 

ikke minst fordi elevene er sammen 24 timer hver dag, og at de tilegner seg læring og 

kunnskap i de fleste av døgnets timer. 

 

HMS 

 

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter driver et systematisk, målrettet og 

dokumenterbart arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS-internkontroll). I skrivet 

«Retningslinjer for internkontroll på leirskole» har Norsk leirskoleforeninga satt opp en 

punkt-liste som Frøya Havleirskole bruker som mal når vi går gjennom punktene som skal 

sjekkes.  Der heter det blant annet: «Leirskolens personale bør minst en gang i året drøfte 

sikkerheten både for seg selv og for de besøkende klasser.»  

 

Det er avtalt mellom eier av leirskolen og pedagogisk leder følgende ansvarsområder: 



 

Frøya Havleirskole A/S Pedagogisk leder 

 Brannforskrifter, tekniske 

installasjoner, brannforebyggende 

tiltak. Kontakt og godkjenning fra 

Frøya brann og redning. 

 Sikkerhet og ettersyn av materiell 

som benyttes på leirskolen. 

 Hygiene i forbindelse med 

næringsmidler.   

 

 Brannforskrifter og tiltak opplyses 

straks elevene ankommer leirskolen. 

Brannforebyggende tiltak blant annet 

ved å holde orden, frie rømnings-

veier o.l.  

 Gå gjennom HMS med lærere første 

dag.  Eget HMS beredskapsark til 

lærere.  Har dette på hvert rom med 

telefonnummer til alle ansatte, 

ressurspersoner etc 

 Livredningskurs for tilsatte.  

 Taushetsplikterklæring 

 Arbeidsavtale 

 Politiattest 
 

Pedagogisk leder har i februar d.å. gjennomført fritidsbåtsertifikatet D5L.  I tillegg ble STWC 

sikkerhetskurs IMO60 og krise- og passasjerhåndtering gjennomført i april.  Dette som et ledd 

i å styrke leirskolens sikkerhet, primært ved aktiviteter på sjøen.  

 

Bemanning 

 

Leirskolelærerne, utenom pedagogisk leder, har timebetaling.  (Begrepet lærere i denne 

sammenheng er benyttet fordi de fungerer som lærere, men har lønn langt under lærertariff.)  

Sammenliknet med 2019 har det vært en reduksjon på 1 av tre stillinger.  (Med stillinger 

menes her stillinger som er aktive i de ukene det er leirskole.)  Bemanningsreduksjonen er 

foretatt ut fra et ønske fra kommunalsjefen for oppvekst om å redusere lønnsutgiftene.  

Timeforbruket varierer litt fra uke til uke, men sett i forhold til 2019 er timeforbruket pr uke 

redusert med cirka 15% for innleide lærere.  Reduksjonen i lønnede timer har vært mulig fordi 

elevene har litt mer fritid, og at det er lærere fra de respektive skolene som da har ansvaret.  

 

Ut fra lovverket så pålegges vi å ha en leirskolelærer pr 22 elever.  Antallet dette året tilsier at 

vi er pålagt med 2 leirskole-lærere i hver av ukene.  Med pedagogisk leder så har vi for det 

meste vært 3 lærere, og i perioder 2 lærere.  Årsaken til at Frøya Havleirskole, ut fra et 

sikkerhetsperspektiv sammenlignet med en innenlands leirskole, har større behov for 

leirskolelærere er fisketurer ut på havet i åpne aluminiumbåter.  På en innenlands leirskole 

kan en lærer ta med alle på en vandring.  Hos oss med aktiviteter på sjøen må vi dele de inn i 

grupper.  En todeling av elevgruppen hvor halve gruppa er ute på havet, og halve gruppa 

padler kajakk, kano eller er ute med robåt.  (I noen tilfeller ved store grupper har vi også til 

tider hatt en tredeling.)  Også den gruppa som har aktiviteter på sjøen inne i vågen må ha en 

leirskolelærer med standby-båt for eventuelt å bistå de som skulle trenge hjelp ute i vågen.   

 



Inntil sent i høst har det vært båter hvor vi kan ta med 6 elever i hver båt.  Når det da er over 

40 elever som vi skal tilby mye tid ute på havet med fiske og krabbefangst så kreves det mye 

bemanning.  Sent i høst så gikk vi over til litt større aluminiumbåter hvor vi kan ta med 8 

elever.  Dette hadde også innvirkning på bemanningsbehovet.   

 

En faktor i år som har bidratt meget godt på bemanningsfronten er at en tidligere 

leirskolelærer, Andre Aundal, ikke fikk innvilget permisjon fra hans faste arbeidsgiver der 

han jobber en uke på, og en uke fri.  De ukene i høst hvor han har hatt fri-periode har han 

jobbet gratis som leirskolelærer.  Andre har D5L, kjenner forholden godt etter flere år som 

leirskolelærer, og har godt lag med både barn og voksne.  Vi er meget takknemlig over det 

Andre har bidratt med denne høsten.  Vi kan ikke forvente denne gratis-ressursen i årene som 

kommer. 

 

Frøya Havleirskole er sårbare med tanke på bemanningen all den tid vi bruker lærere som går 

på korttidskontrakter hvert år.  Jørn Kvalvåg har vært med oss i flere år.  Han begynte sent i 

høst i en fast stilling, og det er derfor et stort spørsmål om i hvor stor grad vi kan benytte ham 

neste år.  Vi har også hatt en kvinne som lærer i år, Tonje Selvaag.  Hun vet heller ikke om 

hun har anledning til å være med neste år da hun er jobbsøker nå som leirskolen er avsluttet 

for i år. 

 

Dagsrytme, måltider, covid 19 

 

Dagen varierer primært ut fra været.  Men det varierer også litt ut fra behovene til de ulike 

elev-gruppene.  Men ryggraden i dagen har som regel denne oppbyggingen: 

Tidrom Aktivitet 

08.00-09.00 Frokost 

09.00-09.30 Rydding i matsal, rydde rommet/leilighetene, godkjenning av leilighet og 

rom 

09.30 – 10.00 Teoretisk undervisning, som regel innendørs 

10.00-12.00 Aktiviteter 

12.00-13.00 Lunsj - matpakke 

13.00-17.00 Aktiviteter 

17.00-18.00 Middag 

18.00-20.00 Aktiviteter eller fritid.  På mandager og torsdager har vi leirskolelærer 

aktiviteter fram til 20.00.  Tirsdag og onsdag har medfølgende lærere 

ansvaret for denne tiden 

20.00-21.00 Fritid.  Da kan de også spise matpakken som ble smurt tidligere på dagen. 



21.00 Alle må være inne i sine respektive leiligheter eller rom 

21.30 Alle må være i seng 

22.00 Da skal det være ro 

 

Fra 2019 har vi endret fra 3 serverte måltider pr dag til 2 serverte måltider.  Dette er gjort ved 

at kveldsmåltidet er erstattet med matpakke som smøres når de spiser frokost.  Dette har 

fungert godt.  Blant annet har mange benyttet mikrobølgeovn eller stekeovn til å tilberede 

varme ostesmørbrød på kveldstid.   

 

Vi forsøkte også med at elevene fikk ublandede saftflasker i hver leilighet.  Dette fungerte 

ikke da det ble mye krangling og uro rundt dette tiltaket da enkelte forsynte seg grovt av 

fellesressursen. 

 

Covid 19 

 

Før leirskolestart denne høsten ble opplegget vi hadde utarbeidet godkjent av 

kommuneoverlege Ingrid Kristiansen.  Det ble også klarlagt at det var innenfor Trondheim 

kommunes retningslinjer. 

 

De tiltakene som Frøya Havleirskole iverksatte var følgende: 

 Ved alle måltider i matsalen er det kun ansatte ved leirskolen som serverer.  Det vil si 

at elevene, og lærere, henter bestikk og tallerken, og så blir det etter ønske lagt opp det 

de skal ha på tallerkenen.  Også påfyll av drikke, og henting av matpapir og 

mellomleggpapir må foretas av de som serverer. 

 Det var desinfeksjon av hender ved inngangen før de entret matsalen.  Hadde også 

desinfeksjon inne i resepsjon for ansatte. 

 Et hotellrom sto i beredskap hvis det var noen som fikk symptomer på covid 19.  De 

kunne da isoleres der inntil transport videre inn til Trondheim var ordnet. 

 

Tilbakemelding fra medfølgende lærere 

 

Siste dag i leirskoleoppholdet gir lærerne en evaluering av oppholdet.  Der er det satt av god 

tid til å få grundige evalueringer av skolenes opphold.  Mange av de innspillene som har 

kommer inn har blitt tatt til følge, og har ført til bedre rutiner.  Kort oppsummert får vi disse 

tilbakemeldingene: 

 Aktiviteter: Positivt med mye aktivitet.  Liker at vi er fleksible og omrokerer 

programmet ut fra vær-forhold.  Spesielt fornøyd med at vi er mye ute på havet, og 



aktiviteter på sjøen, når været tillater det. De er også fornøyd med at vi ved en del 

aktiviteter deler store grupper i 2 eller 3 mindre grupper. 

 Leirskolens lærere: Får etter hvert besøk positive tilbakemelding om at vi er lugne og 

rolige med elevene.  Samtidig setter medfølgende lærere pris på at vi tidlig tar 

ledelsen, setter noen klare rammer, og at vi etterser at disse rammene følges. 

 Utstyr.  Leirskolen har meget godt utstyr til disposisjon.  Fiskebåt-flåten er fornyet i år 

og er av topp kvalitet – også sikkerhetsmessig.  Har også 9 kajakker, 2 kanoer, 4 

robåter med dobbelt åresett (3 hønebåter i tre + 1 større trebåt).  3 robåter med enkelt 

åresett (pionerjoller, blir ikke mye brukt på grunn av dårlige ro-egenskaper).  En 

pedal-trå-båt, plass til 5 personer.  Et godt utvalg i våtdrakter. Det har vært etterspurt 

litt flere fiskestenger som kan benyttes av elevene 

 Undervisning og tema: Lærerne synes det er gode temaer, og positivt at vi har mye av 

undervisningen ute når været tillater det. 

 Innkvartering – Lærerne som bor på hotellet er imponert over den høye standarden.  

Det er også god standard på rorbuene hvor elevene bor. 

 Mat – fornøyd med mye god mat fra havet. 

 

Påmeldte skoler neste år 

 

Høsten 2020 er 6 og 7 trinn fra følgende skoler påmeldt: 

Uke 14  Flatåsen skole 

Uke 15  Flatåsen skole 

Uke 36  Byåsen skole 

Uke 37  Byåsen skole 

Uke 38  Bispehaugen skole 

Uke 39  Breidablikk skole 

Meldal og Nyborg skole tegnet seg på kun et par uker før de ankom, og har pr i dag ikke 

skrevet kontrakt om nytt besøk neste år.  Men vi tror det er gode muligheter for at kontaktene 

tegnes før neste sesong, og at de da knytter seg for 3 eller 5 år.   

 

Sula Eiendom, Frøya Havleirskoles eier, mener ut fra dagens kapasitet, sett i sammenheng 

med at det leies ut til fisketurister, at 8-10 uker er passelig ut fra dagens situasjon.   

 

Mikro- og metaperspektiv 

 

Da pedagogisk leder tok over stillingen på 25 % i 2018/19 var det 4 uker med leirskole.  I år 

har det vært 6 uker med leirskole, det vil si en økning på 50 %.  I 2021 er det kontrakt på 6 

uker med opphold, men mest sannsynlig blir det 8-10 uker.  Ut fra dette ble det søkt om en 

økning i stillingen på 9 %-poeng, fra 25 til 34 % fra 1. januar 2021.  Dette ble ikke innvilget.  



Pedagogisk leder fikk høsten 2019 også avslag fra kommunen om støtte til fritidsbåtsertifikat.  

Det ble derfor dekket privat.  Det ble også avslag på søknaden i 2020 om støtte til å delta i 

samling for leirskolelærere.  Frøya Havleirskolen A/S innvilget full støtte til dette, men hele 

samlingen ble avlyst på grunn av korona.  

I forbindelse med STWC sikkerhetskurs IMO60 og krise- og passasjerhåndtering fikk 

undertegnede dekket halve kursavgiften av kommunen og halve av Frøya Havleirskole A/St 

 

Samarbeidet med eierne av Frøya Havleirskole A/S fungerer meget godt, og alle vi som har 

vårt virke på leirskolen føler oss verdsatt og støttet av driverne.    

 

Jeg tror ikke noen vil motsi meg når jeg påstår at Frøya Leirskole har positive ringvirkninger 

for Frøya kommune. Stadig oftere ser vi tidligere elever som sammen med familien besøker 

Frøya/Sula som turister.  Reklamen for Frøya/Sula er markant, noe vi ser ut fra det store 

antallet som er inne på sosiale medier og følger med på hva som skjer.  Butikken nyter godt 

av virksomheten.  Det er betydelige innkjøp fra butikken som skal til for å dekke mange uker 

med mat og annet som kreves på leirskolen.  Og ikke minst: Aktiviteten skaper liv utenom 

sesongen.  Vi merker godt på lokalbefolkningen at de setter pris på å ha en leirskole i sine 

omgivelser som liver opp hverdagen. 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2019 - 31.12.2020



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 0.68 0.65 0.03 6.22 6.16 0.06 1 106 321 9 610 299 164 274 524 100.0 100 -

Aksjer 2.00 2.47 -0.47 8.03 10.45 -2.42 832 950 3 337 011 42 392 596 25.8 25 5-35 OK
Norske Aksjer 4.72 4.68 0.04 4.13 4.57 -0.43 675 826 595 048 14 988 097 35.4 35 20-50 OK
Globale Aksjer 0.58 1.28 -0.71 9.80 12.98 -3.17 157 124 2 741 963 27 404 499 64.6 65 50-80 OK

Obligasjoner 0.22 0.04 0.18 5.64 4.37 1.27 273 399 6 271 217 121 877 673 74.2 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner -0.05 -0.21 0.16 5.42 3.48 1.94 -23 444 2 386 648 47 598 650 39.1 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 0.40 0.21 0.19 5.79 4.94 0.84 296 843 3 884 568 74 279 023 61.0 60 45-75 OK

Kontanter -28 2 071 4 256 0.0 0 OK
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 2.00 2.47 -0.47 8.03 10.45 -2.42 42 392 596 25.8

Norske Aksjer 4.72 4.68 0.04 4.13 4.57 -0.43 14 988 097 35.4 OSEBX
Arctic Norwegian Value Creation D 18.11.2020 4.83 4.93 -0.11 6.46 7.28 -0.82 3 760 360 25.1 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 4.63 4.93 -0.30 4.56 7.33 -2.77 4 047 219 27.0 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 4.72 4.68 0.04 4.55 4.57 -0.01 7 180 518 47.9 OSEBX

Globale Aksjer 0.58 1.28 -0.71 9.80 12.98 -3.17 27 404 499 64.6 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 1.81 1.28 0.52 23.77 12.98 10.79 5 958 870 21.7 MSCI AC World
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 1.01 1.28 -0.28 14.03 12.98 1.06 9 685 014 35.3 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -1.17 0.89 -2.06 -1.98 12.63 -14.61 4 770 070 17.4 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class L 07.07.2020 -0.04 1.28 -1.32 7.05 9.61 -2.56 4 745 870 17.3 MSCI AC World
T. Rowe Price Global Value I10 23.11.2020 0.57 0.89 -0.32 -0.24 0.45 -0.69 2 244 674 8.2 MSCI World
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Norske Aksjer:  4.1% (-0.4%)

Globale Aksjer:  9.8% (-3.2%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 0.22 0.04 0.18 5.64 4.37 1.27 121 877 673 74.2

Norske Obligasjoner -0.05 -0.21 0.16 5.42 3.48 1.94 47 598 650 39.1 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 -0.17 -0.23 0.06 4.64 5.05 -0.41 11 369 496 23.9 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A 12.10.2010 -0.06 -0.23 0.18 6.39 5.05 1.35 16 627 779 34.9 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E 03.12.2015 0.03 -0.23 0.26 5.12 5.05 0.07 19 601 375 41.2 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner 0.40 0.21 0.19 5.79 4.94 0.84 74 279 023 61.0 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
Loomis Sayles Inst Global Corp NOK 07.09.2020 0.64 0.47 0.17 3.49 2.43 1.06 14 186 123 19.1 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.21 0.12 0.09 1.80 2.13 -0.34 13 665 170 18.4 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 0.13 0.21 -0.08 6.50 4.94 1.56 21 317 309 28.7 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK 24.11.2020 0.60 0.27 0.33 0.56 0.42 0.14 25 110 422 33.8 BarCap Global Agg Hdg NOK
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Norske Obligasjoner:  5.4% (1.9%)

Globale Obligasjoner:  5.8% (0.8%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 0 4 283 -28 520 238 -518 054 2 071 4 256 0.0

Kontanter 0 4 283 -28 520 238 -518 054 2 071 4 256 100.0
Klientkonto NOK DNB 4 967 886 -4 963 603 -28 520 238 -518 054 2 071 4 256 NOK 1.00 4 256 100.0
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Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 19.01.2021 

Sak: 7/21  Arkivsak: 21/36 

 

SAKSPROTOKOLL - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT  I PREBIO AS  

 

Vedtak: 

 

Som kommunens representant i generalforsamlingen i Prebio AS velges: 

 

1.  Kristin Strømskag som fast representant 

2.  Knut Arne Strømøy som vararepresentant 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 19.01.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Arvid Hammernes: 
 

Som kommunens representant i generalforsamlingen i Prebio AS velges: 

 

1.  Kristin Strømskag som fast representant 

2.  Knut Arne Strømøy som vararepresentant 

 

Enstemmig. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 19.01.2021 

Sak: 15/21  Arkivsak: 21/3 

 

SAKSPROTOKOLL - OPPHØR AV FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK -MUNNBIND  

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet opphever «midlertidig forskrift om smittervertiltak, Frøya kommune, 

Trøndelag» (journalnr 2021- 0091) om munnbind- fra 20.01.21.  

2. Formannskapet fremmer en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i de 

offentlige rom. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 19.01.21: 

 

 

Følgende forslag til endring i pkt. 2 ble fremmet av Kommunedirektøren: 

 

2. Formannskapet fremmer en sterk anbefaling til innbyggerne, om at munnbind brukes i de offentlige 

rom. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 19.01.2021 

Sak: 16/21  Arkivsak: 21/4 

 

SAKSPROTOKOLL - OPPHØR AV FORSKRIFT OM FOREBYGGING AV KORONASMITTE  

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet opphever «Forskrift om forebygging av koronasmitte Frøya kommune, 

Trøndelag» (jorunalnr. 2021- 0092) fra 20.01.21 

2. Formannskapet ber likevel kommunens innbyggere holde antall nærkontakter på et rimelig nivå 

og at alle forholder seg til nasjonale retningslinjer hva gjelder dette.  

3. Formannskapet ber også kommunens innbyggerne holde oversikt over hvilke nærkontakter man 

har til enhver tid og for 14 dager bakover. 

4.  

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Skarsvåg Arkiv: 033 &94  

Arkivsaksnr.: 21/60    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

FRØYA UNGDOMSRÅDS INNSPILL TIL UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar «innspill til ungdommens distriktspanel om råd om fremtidas 

distriktspolitikk» til orientering, og støtter ungdomsrådets uttalelse. 

 

 

Vedlegg: 

 

Sammendrag av spørsmål fra distriktspanelet inkludert innspill fra ungdomsrådet 

 

 

Saksopplysninger:  

  

Ungdommens distriktspanel består av 10 ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 

skal gi regjeringen 10 råd om fremtidas distriktspolitikk. Det betyr at de skal gi råd om hva 

regjeringen bør gjøre for at det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge, også 

i framtida. 

 

Bakgrunn: I Granavolden-plattformen sa regjeringspartiene at de ville sette ned et 

ungdomspanel som skal gi råd til regjeringen i aktuelle saker som for eksempel integrering, 

psykisk helse og frafall i videregående skole.  

Kommunal- og moderniseringsminsiter Monica Mæland har gitt Distriktssenteret – 

kompetansesenter for distriktsutvikling, i oppdrag å etablere panelet og hjelpe det i arbeidet. 

 

Deltagerne i Ungdommens distriktspanel ble valgt ut av Distriktssenteret og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet etter at de selv meldte seg som interesserte høsten 2019. I 

utvelgelsen av deltagerne, ble det lagt vekt på at panelet skal være en god representasjon av 

ungdom i Distrikts-Norge. Det betyr at det skal være en god blanding av alder, kjønn, 

bakgrunn og interesser. Distriktssenteret har fått ansvar for å rekruttere, organisere og legge 

til rette for arbeidet i Ungdommens distriktspanel. 

 

Ungdommene i distriktspanelet skal være mellom 14 og 23 år når arbeidet i panelet starter. 

De blir satt sammen av 1 representant for hvert fylke utenfor Oslo. Disse ungdommene skal 

hente inn forslag fra ungdom i Distrikts-Norge, bearbeide de og gi råd til regjeringa. 



Ungdommens distriktspanel organiserer arbeidet sitt i samarbeid med Distriktssenteret. 

Ungdommene skal hente innspill og forslag fra ungdom i sitt fylke på ulike måter.  

 

Distriktssenteret vil at ungdommene skal: 

  

• Delta aktivt i debatter og utforme tiltak for fremtiden 

• Skape oppmerksomhet i sosiale media 

• Påvirke nasjonal politikk 

 

Vurdering: 

 

I november 2020 mottok Frøya kommune henvendelse fra panelet med ønske om 

tilbakemelding på 15 forslag om hva skal til for at flere unge bosetter seg i Distrikts-Norge i 

framtida.   

Forslagene er presentert i ulike historier som skal synliggjøre det ungdommene mener er de 

viktigste behovene og utfordringene for distriktskommuner, og hva slags endringer som må til 

i distriktspolitikken. 

De 15 forslagene testes nå på mange ulike personer og grupper. Dette gjør panelet for å finne 

ut av om de er på riktig spor. Etter testingen skal forslagene konkretiseres til 10 råd, før de 

leveres til regjeringen kommende vår. 

 

Frøya ungdomsråd er orientert om saken i rådets desembermøte. Ungdomsrådet har behandlet 

saken og levert tilbakemelding i årets første møte, 7. januar. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Ungdommens distriktspanel er forankra i Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for 

fremtiden - Distriktsmeldingen. 

 

Ungdomsrådets vedteker, vedtatt i kommunestyret 26.11.20:  

I henhold til kommuneloven § 5 12 skal Frøya Ungdomsråd (FUR) fremme ungdommens 

interesse og tale deres sak i Frøya kommune. Frøya ungdomsråd er rådgivende organ for 

kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. 

 

 

 

 

 



Ungdommens distriktspanel 
Ungdommens distriktspanel la frem politiske forslag som ungdom skulle svare på rundt om i Norge. 

Se under for forslagene. 

Høyhastighetsnett for alle: 

 Alle må ha tilgang til stabilt høyhastighetsnett med kapasitet til å kunne jobbe hjemmefra, 

skoleplattformer og tilgang til digitaliserte offentlige tjenester 

 Høyhastighetsnett må anses som grunnleggende infrastruktur som alle har lik rett til 

 Offentlige og private investeringer i høyhastighetsnett må øke i distriktene for å sikre alle lik 

tilgang 

 Utbyggingen må komme i distriktene først der behovet er størst 

Økonomiske virkemidler: 

 Det må være støtteordninger til reduksjon av studielån, unge gründere og bedrifter som tar inn 

ungdommer på sommerjobb og praksisplass 

 Distriktsungdom fra hele landet skal bidra i utformingen av støtteordningene 

 Investeringsfond som bidrar med kapital til unge etablerere 

 Ungt entreprenørskap skal styrkes som faglig tilbud på videregående skoler i distriktene 

 Distriktskommuner har Ungbo sammen med Husbanken og lokale banker. De skal gjøre 

finansieringsordninger kjent for førstegangsetablerere 

Kort vei til psykisk helsehjelp: 

 Alle elever må ha daglig tilgang til lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp 

 På alle ungdomsskoler og videregående skoler skal det være en åpen dør for hjelp alle dager 

 Det utvikles en digital helhetsløsning med nettsted, chat, bestille tile for avtale, app og 

lignende 

 Stortinget endrer kommunehelseloven slik at trygghet for ungdom er en del av beredskapen og 

krisestaben i distriktene 

Attraktive lokalsamfunn – et nytt utviklingsprogram 

 Etablering av et nytt utviklingsprogram for kommuner i sentralitet 4,5 og 6, der det er mulig å 

søke på midler til langsiktige utviklingsprosjekter 

 Fylkeskommunene vedtar strategi for attraktive lokalsamfunn, og frivilligheten blir anerkjent 

som limet i lokalsamfunnet 



 Vi må ha frivillighetssentraler som koordinerer arbeidet med å lage gode, trygge og 

inkluderende møteplasser på tvers av generasjoner 

 Alle kommuner har strategier for samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, og tilbyr 

gratis lokalleie i kommunale bygg 

 Tilbud om billig lokalleie for unge gründere, kulturelle og kreative unge næringsutøvere 

Garanti for lærlingeplass: 

 Gi ungdommene som kommer inn på yrkesfaglig studieretning garanti for lærlingeplass 

 Dersom ungdommene ikke får lærlingeplass skal de ha garanti for plass på påbygging til 

studiekompetanse 

 I områder med små fagmiljøer og lange avstander har det offentlige et spesielt ansvar for å 

tilby lærlingeplasser 

 Næringsliv og offentlig virksomhet skal sikres full finansiering av lærlingen 

Å komme seg fra A til Å: 

 Etablering av ordningen HENT MEG hvor du bestiller transport fra der du er til ønsket 

møtested på alle dager 

 Kortbanenettet utbygges til å ta imot fremtidens luftfart 

 Fylkesveier og fylkesveiferger får et økonomisk løft slik at varene som produseres og folket 

som bor der kommer frem 

 Billettpriser på all transport må senkes for ungdom 

 Jernbanen utbygges til flere distrikter 

 Trygghet med å bo i distriktene må økes ved å sikre rasutsatte strekninger, bygge gang- og 

sykkelveier og plassere flere gatelys 

 I distriktene produseres det konkurransedyktig fornybar energi som må inngå i fremtidens 

transportløsninger 

Digitalt innbyggertorg: 

 Det blir laget en plattform for digitalt innbyggertorg for ungdom som tilbys 

distriktskommunene gratis 

 Distriktsungdom skal delta aktivt i utformingen av digitalt innbyggertorg 

 Samfunnsfagtimene i grunnskolen og videregående skole brukes til læring i bruk av digitalt 

innbyggertorg for ungdom 

 Kommunene skal svare på alle henvendelser som kommer til innbyggertorget 

Desentralisert utdanning: 



 De videregående skolene har en desentralisert struktur som tilbyr fag som næringslivet i 

regionen etterspør 

 Kommunen og fylkeskommunen må ha miljøarbeidere som følger opp ungdommer som bor 

på hybel 

 At Distriktsnæringsutvalget sitt forslag om at universitet, høyskoler og fagskoler skal utvikle 

campusmodeller følges opp 

 At Distriktsnæringsutvalget sitt forslag om at finansieringen av universitetene, høyskolene og 

fagskolene følges opp slik at det stimulerer til desentralisert studiestedstruktur 

Stemmerett for 16-åringer: 

 Stortinget vedtar stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg 

 Distriktsungdom må ha mulighet til å påvirke utvikling av egen kommune og egne 

fremtidsmuligheter 

 De politiske partiene programfester stemmerett for 16-åringer ved kommune- og 

fylkestingsvalg 

 Ungdom under 20 år skal gjennom nominasjon til valglister sikres fast plass i kommune- og 

fylkesting 

Statsråd for bærekraft: 

 Regjeringen gir ansvaret for å koordinere det nasjonale arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål 

innen 2030 til en egen statsråd 

 For å koordinere det lokale og regionale arbeidet skal det være bærekraftskoordinatorer. De 

kan være ansatt i kommunen, eller gjennom et interkommunalt samarbeid 

 For at kommunene skal prioritere ressurser til bærekraftskoordinatorer må Stortinget bevilge 

øremerkede midler i 10 år 

Nærhet til naturen gjør distriktene attraktive: 

 Til alle utbyggingssaker skal det være en konsekvensvurdering. Disse må i større grad vurdere 

og verdsette konsekvensene for fremtidens generasjoner 

 Nærhet til naturen må få større betydning i arbeidet med lokal samfunnsutvikling hvor det tas 

hensyn til rekreasjon, bosetting og næring 

 For å sikre selvforsyningen må kommunene vedta nullvisjon for nedbygging av matjord 

Regionale jobbkoordinatorer: 



 Ungjobb etableres som en egen underliggende etat til NAV, og er et tilbud til ungdom i 

aldersgruppen 15 til 25 år 

 Regionale jobbkoordinatorer arbeider i Ungjobb, og de har kontor sammen med 

næringsapparatet 

 Regionale jobbkoordinatorer skal arbeide med å koble ungdom til lokalt næringsliv og tilby 

sommerjobb, deltidsjobb, praksisplass og fast heltidsjobb 

 Regionalt næringsliv og offentlige institusjoner må gå sammen og etablere regionale trainee-

ordninger 

Kontorfellesskap: 

 Fagmiljø og jobbfellesskap for unge som etablerer seg eller som tar med seg jobben sin til 

distriktene 

 Offentlig forvaltning vedtar ny personalpolitikk slik at det aktivt legges til rette for 

fjernarbeid. Det skal synliggjøres i alle stillingsannonser 

 Det finnes egne økonomiske virkemidler til etablering av kontorfellesskap 

 Kontorfellesskapene må ha høyhastighetsinternett, og planlegges med fleksible løsninger 

Skolen i lokalsamfunnet = lokalsamfunnet i skolen: 

 Temaet medbestemmelse i lokaldemokrati forsterkes i læreplanen for 1. til 10. klassetrinn. 

Skolen synliggjør de unge sine muligheter i lokaldemokratiet 

 Alle kommuner har ungdomskoordinatorer som tilrettelegger for samarbeid med kommune, 

fylkeskommune og ungdommen. Koordinator tilrettelegger også for arbeidet i ungdomsrådet 

 Ungdom må ha mulighet til å mene noe om all samfunnsutvikling 

 Kommunenes sentralforbund (KS) tar ungdomsmedvirkning inn i folkevalgtprogrammet 

Gi ungdomsrådene reell innflytelse: 

 Det opprettes et nasjonalt ungdomsråd 

 Kommuneloven endres slik at kommunestyrene og fylkestingene gir ungdomsrådene tale- og 

forslagsrett i kommunestyremøtene og fylkestingene 

 Ungdomsrådene skal ha mulighet til å uttale seg i alle saker som er til behandling 

 Retningslinjene for kommunal saksbehandling endres slik at konsekvensene for ungdom 

utredes 

 Malene for kommunal saksbehandling endres slik at saker som ungdomsrådet skal behandle 

skrives slik at ungdommene forstår innholdet 

 Ungdomskoordinatorene er ansatt i alle kommuner 



Vi i Frøya ungdomsråd har gitt innspill om hva vi mener om alle forslagene. Vi var både enige og 

uenige i noen av forslagene deres. 

Enige Uenige 

 «Høyhastighetsnett for alle» 

 «Økonomiske virkemidler»  

 «Kort vei til psykisk helsehjelp» 

 «Attraktive lokalsamfunn – et nytt 

utviklingsprogram» 

 «Garanti for læringsplass» 

 «Å komme seg fra A til Å» 

 «Statsråd for bærekraft» 

 «Nærhet til naturen gjør distriktene 

attraktive» 

 «Regionale jobbkoordinatorer» 

 «Kontorfellesskap»  

 «Skolen i lokalsamfunnet = 

lokalsamfunnet i skolen»  

 «Gi ungdomsrådene reel innflytelse». 

 «Digitalt innbyggertorg»  

 «Stemmerett for 16-åringer» 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: K23  

Arkivsaksnr.: 21/30    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PLASTSTRATEGI FOR ORKDALSREGIONEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre tilslutter seg felles plaststrategi for Orkdalsregionen.  

Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når planer som 

omfattes av dette temaet revideres i Frøya kommune.  

Planen skal evalueres etter 1,5 år, og det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen 

på vegne av kommunene som omfattes av plaststrategien. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Plaststrategi for Orkdalsregionen 

 

Bakgrunn for saken  

 

Med bakgrunn i det økende søkelyset særlig på plastforsøpling og plast i havet, vedtok 

Regionrådet for Orkdalsregionen å få utarbeidet en plaststrategi for regionens kommuner. 

Vedtaket ble gjort i regionrådet i 2018, men arbeidet kom først i gang høsten 2019. Covid 19 

har gjort at strategien ferdigstilles noe forsinket. Ved oppstart av strategiarbeidet bestod 

Regionrådet i Orkdalsregionen av kommunene Skaun, Orkland, Hitra, Frøya, Heim og Rindal. 

HAMOS IKS, senere RE MidtIKS ble tildelt ansvaret for å iverksette utarbeidelse av en 

strategi.  

 

Bakgrunnen for at plaststrategien nå skal behandles i medlemskommunene, er det vedtaket 

som ble fattet i regionrådsmøtet den 4. desember 2020: 

 

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om 

innarbeidelse i egne planer og strategier. Planen skal evaluerer etter 1,5 år. Aure og 

Rennebu, som nye medlemskommuner forespørres om de ønsker å tilsluttes seg planen. Det 

lages felles saksframlegg som sendes kommunen.  

Frist for behandling i kommunene settes til 1. mars 2021.  

 

Saksopplysninger  

 



Mandat for arbeidet ble vedtatt i AU i Orkdalsregionen 9. oktober 2019  

 

Mandat:  

En konkret, målbar og godt forankret handlingsplan for plast i kommunene i Orkdalsregionen. 

Planen skal inneholde tiltak innen:  

 

• Innkjøp, forbruk og miljøledelse  

• Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid  

• Håndtering for gjenvinning av plast  

•  Forhindre forsøpling og redusere spredning av mikroplast  

 

Videre føringer fra Regionrådet presiserte at strategien skal bidra til økt kunnskap om gode 

plastvalg, redusert bruk av engangsplast og økt bruk av gjenvunnet plast, redusert forsøpling 

og redusert utslipp av mikroplast. Den skal inneholde konkrete mål og tiltak for befolkningen, 

kommunene, frivillige organisasjoner og næringsliv.  

 

Arbeidsgruppe  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som har bestått av en representant fra hver kommune;  

 

Ida Nesset – Hitra kommune  

Øyvor Helstad – Frøya kommune  

Lars Wiik – Heim kommune  

Atle Wormdal – Orkland kommune  

Kirsten Vågø – Skaun kommune  

Ole Johan Skjærli – Rindal kommune  

Arne Kristian Mo fra ReMidt.  

 

Som ansvarlig for å få utarbeidet en strategi engasjerte ReMidt Gunhild Flaamo fra Rambøll, 

som har vært prosjektleder for arbeidet og som også har utformet selve dokumentet.  

Arbeidsgruppen har sammen med prosjektleder engasjert interne grupper i kommunen, 

planlagt og arrangert workshop og gjennomført arbeidsmøter for å drøfte utformingen av 

dokumentet.  

For å utarbeide tiltakene ble representanter fra regionrådets kommuner, frivillige 

organisasjoner og næringsliv invitert til workshopen «SMARTERE BRUK AV PLAST» i 

september 2020. Tiltakene som ble konkretisert og satt opp med ansvarlig og frist for 

gjennomføring er presentert i kap. 3, delkapittel 3.2 – 3.5 i strategidokumentet.  

 

Saksbehandling i regionrådet  

 

Sekretariatets vurdering 

Det foreligger en plaststrategi med tiltakspakke. Prosjektleder har prioritert bred forankring 

av arbeidet, og kommunene er særlig prioritert i denne sammenhengen. Tiltakene er målbare 

og involverer kommunene og andre samarbeidspartnere. Strategi med tiltakspakke er etter 

administrasjonens vurdering i samsvar med bestilling gjort av AU.  

Plaststrategien er drøftet i Regionrådsmøte 9. oktober og i møte med rådmenn og 

kommunedirektører 13. november. Videre har rådgivere fra kommunene deltatt i utarbeidelse 

av strategien. Involvering vurderes som tilstrekkelig for sluttbehandling i regionrådet.  

 



Behandling i kommunedirektørutvalget  

Utvalget ber sekretariatet utarbeide saksframlegg for oversendelse av strategien til 

kommunene. Strategien oversendes kommunene for tilslutning.  

 

Forslag til vedtak AU  

AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. 

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i 

egne planer og strategier.  

 

Vedtak AU 20. november 

AU oversender strategien til regionrådet for behandling med de innspill som framkom i møtet. 

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i 

egne planer og strategier. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye 

medlemskommuner forespørres om de ønsker å tilslutte seg planen.  

 

Administrasjonens innstiling  

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i 

egne planer og strategier. Planen skal evaluerers etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye 

medlemskommuner forespørres om de ønsker å tilslutte seg planen. Det lages felles 

saksframlegg som sendes kommunen. Frist for behandling i kommunene settes til 1.mars 

2021.  

 

Vedtak regionrådet 4. desember 2020  

Regionrådet sender strategien til kommunene for tilslutning og oppfordring om innarbeidelse i 

egne planer og strategier. Planen skal evalueres etter 1,5 år. Aure og Rennebu, som nye 

medlemskommuner forespørres om de ønsker å tilslutte seg planen. Det lages felles 

saksframlegg som sendes kommunen.  

 

Frist for behandling i kommunene settes til 1.mars 2021. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøre innstiller på at Frøya kommune tilslutter seg plaststrategien for å kunne 

bidra i strategiens målsettinger. 

 

 

Forhold til Frøyas overordna planverk: 

 Kommuneplanens samfunnsdel har overordnet mål for natur miljø og klima:  

 Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort 

naturmangfold og en trygg matproduksjon. 

 

 Plaststrategien for Orkdalsregionen sees i sammenheng med hvordan Frøya kommune 

benytter midler avsatt fra Havbruksfondet til marin forsøpling. 

 

 Det vurderes om plaststrategien skal innarbeides i kommunens klima- og energiplan. 
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Frøya kommune arrangerer årlig «Miljøuka» som setter ulike tema på dagsorden, her strandrydding (Foto: Frøya 

kommune). 



 

 

1. BAKGRUNN 

1.1 Plastens opprinnelse og bruk 

I 1910 begynte produksjonen av den første fullsyntetiske plasten, bakelitt. Suksessen med de 

første plasttypene sparket liv i investeringer og forskning innen kjemisk plastindustri, og ikke 

lenge etter var det flere typer plast tilgjengelig. 

 

Fra 1950 økte plastproduksjonen betraktelig, og i perioden mellom 1950 og 1980 ble plast et av 

de aller mest benyttede industrimaterialene i verden. Verdensproduksjonen var 1,5 millioner tonn i 

1950, 40 millioner tonn i 1980, 288 millioner tonn i 2012 og ca. 350 millioner tonn (Store Norske 

Leksikon, Plast Lastet ned 24.11.2020 fra https://snl.no/plast) 

 

Plast brukes blant annet i mat- og drikkevaremballasje, tekstiler og klær, elektroniske enheter, 

livreddende medisinsk utstyr og pålitelige byggevarer (se tabell 1). Årsaken til at plast har et så 

stort bruksområde er egenskaper som lang holdbarhet, fleksibilitet, styrke, lav tetthet, 

ugjennomtrengelighet og høy termisk og elektronisk motstand (Framtiden i Våre Hender, 2018). 

 

«Det er lett å glemme at plast har hjulpet Marit Bjørgen til å ta OL-gull på ski, og at det 

har bidratt til at mange tonn druer årlig ikke lenger blir druesaft i bunnen av en 

pappkasse». 

 

Plast er en fullsyntetisk, kunstig fremstilt polymer, hovedsakelig med basis i råolje og gass, men 

kan også framstilles av biomasse. Fullsyntetisk vil si at den ikke inneholder molekyler som finnes i 

naturen, og naturlig nedbrytning tar lang tid. Det antas at plast i naturen har en nedbrytingstid på 

opp mot 600 år.. Plast, i utgangspunktet makroplast, brytes likevel ned fysisk og blir til mikroplast 

og nanoplast, og tilsettingsstoffer lekker ut. Denne prosessen går fortere i naturlig miljø, med 

tilgang på sollys, vann, fysisk påkjenning og temperaturvariasjoner.  

 

Den lange nedbrytingstiden, den verdensomspennende bruken, og plast på avveie i naturen, gjør 

at vi i dag finner plastavfall praktisk talt over hele kloden, på land og i havet. Det første 

plastsøppelet i havet rapportert ble rapportert allerede i 1960 (Havforskningsinstituttet – Lastet 

ned 20.11.20 på https://www.hi.no/hi).  

 

 

Ryddeaksjon Fillan skole i 2017 (Foto: Stein Olav Sivertsen) 



 

 

1.2 Orkdalsregionens arbeid med plastutfordringen 

 

Mandatet for arbeidet 

Med bakgrunn i det økende søkelyset, særlig på plastforsøpling og plast i havet, vedtok 

Regionrådet for Orkdalsregionen å utarbeide en plaststrategi for regionens kommuner. Ved 

oppstart av strategiarbeidet bestod Orkland regionråd av kommunene Skaun, Orkland, Hitra, 

Frøya, Heim og Rindal. ReMidt IKS, det interkommunale renovasjonsselskapet i regionen ble tildelt 

ansvaret for å iverksette utarbeidelse av en strategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre føringer fra Regionrådet presiserte at strategien skal bidra til økt kunnskap om gode 

plastvalg, redusert bruk av engangsplast og økt bruk av gjenvunnet plast, redusert forsøpling og 

redusert utslipp av mikroplast. Den skal inneholde konkrete tiltak for befolkningen, kommunene, 

frivillige organisasjoner og næringsliv. Det er viktig å settes søkelyset på interne forhold i 

kommunene, da kommunene bør gå foran med de gode eksemplene. 

 

Arbeidsgruppe 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av en representant fra regionrådets kommuner ved 

starten av året; Ida Nesset – Hitra, Øyvor Helstad – Frøya, Lars Wiik – Heim, Atle Wormdal – 

Orkland, Kirsten Vågø – Skaun, Ole Johan Skjærli – Rindal og Arne Kristian Mo fra ReMidt. Som 

ansvarlig for utarbeidelse av plaststrategien engasjerte ReMidt Gunhild Flaamo fra Rambøll. Hun 

har vært prosjektleder for arbeidet og ansvarlig for utarbeidelse av dette dokumentet.  

 

Arbeidsgruppen har sammen med prosjektleder engasjert interne grupper i kommunen, planlagt 

og arrangert workshop og deltatt i arbeidsgruppe for å drøfte utformingen av dokumentet.  

 

For å utarbeide tiltakene ble engasjerte lokalpersoner og kloke hoder fra regionrådets kommuner, 

frivillige organisasjoner og næringsliv invitert til workshopen «SMARTERE BRUK AV PLAST» i 

september 2020 (se vedlegg 1 for deltagerliste). Alle forslag som kom fram i løpet av dagen er 

samlet i vedlegg 2. Alle deltakere har i etterkant av Work Shop fått anledning til å melde tilbake på 

utarbeidet utkast. Det ble mottatt 7 tilbakemeldinger som ble innarbeidet i utkast til dokument før 

gjennomgang i Arbeidsutvalget 23.november 2020. 

 

Forslag til mål og tiltak i dokumentet 

Plaststrategien inneholder konkrete mål med forslag til tidspunkt for ønsket måloppnåelse, og 

tiltak med retningsgivende frister. Forslaget er Regionrådets ambisjon for felleskapet. 

Regionrådets kommuner kan med grunnlag i forslagene gjøre vedtak og prioritere mål og tiltak i 

samsvar med egne eksisterende planer og strategier. Strategien omfatter 14 mål og 49 tiltak som 

er presentert i delkapittel 3.1 – 3.4. 

 

Mandat: 

En konkret, målbar og godt forankret handlingsplan for plast i 

kommunene i Orkdalsregionen. Planen skal inneholde tiltak innen: 

❖ Innkjøp, forbruk og miljøledelse 

❖ Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid 

❖ Håndtering for gjenvinning av plast 

❖ Forhindre forsøpling og redusere spredning av mikroplast 



 

 

 

Formell behandling, oppfølging og evaluering 

Plaststrategien er behandlet i Regionrådet 4.desember 2020 med en anbefaling om endelig vedtak 

i Regionrådets kommuner. Siden arbeidet med plaststrategien startet har Aure og Rennebu 

kommune sluttet seg til Orkdal Regionråd, og har fått informasjon om arbeidet underveis i 

regionrådets møter. Det er en målsetning at også Aure og Rennebu kommune behandler 

plaststrategien og gjør sine vedtak på lik linje med de som har deltatt i selve utformingen av 

strategien.  

 

Regionrådet vil ta ansvar for en evaluering av måloppnåelse og status på framdrift medio 2022. 

 



 

 

2. UTFORDRINGEN MED PLAST  

2.1 Miljøutfordringer 

Plast er et råstoff vi bruker og har behov for i en rekke produkter, og vi ser mange fordeler ved 

bruk av plast. Samtidig har verdenssamfunnet de siste 10 årene satt søkelys på ulike sider ved 

plast som en miljøutfordring. De største utfordringene knytter seg til plast og plastprodukters 

tilsetningsstoffer på avveie i natur og samfunn, men også ressursbruken ved plastproduksjon og 

de miljømessige sidene ved ukritisk bruk av engangsprodukter er tema til bekymring.  

 

Søkelyset er satt på plastens mange utfordringer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt:  

 

➢ Redusere forbruket av en ikke-fornybar ressurs 

Plastproduksjon er fortsatt i hovedsak basert på fossil olje som er en ikke-fornybar ressurs. I 

tillegg bidrar produksjonen av plast til utslipp av klimagassen CO2. Samtidig benyttes 

plastprodukter i f.eks i fly- og biltransportindustrien. Dermed reduseres vekten og behovet for 

drivstoff bidrar til reduserte utslipp av CO2. Ved gjenbruk av plast kan CO2-utslippet reduseres 

med 1,5 - 2 kilo for hvert kilo plast som materialgjenvinnes, sammenlignet med å produsere 

ny plast (Grønt Punkt- Fem Fakta om plast Lastet ned 24.11.2020 https://www.grontpunkt.no) 

 

Dette gir oss en indikasjon på at vi må gjøre smartere valg ved bruk av plast. Vi bør f.eks 

velge plast til emballasje som øker holdbarheten på mat, og i livsnødvendig utstyr, samtidig 

som vi bør velge bort engangsartikler og øke kvaliteten og holdbarheten på de plastproduktene 

vi må ha. 

 

➢ Lav gjenvinningsgrad – men høye ambisjoner 

De fleste husholdninger i Norge i dag har mulighet til å sortere ut plast fra avfallet sitt, og da i 

hovedsak emballasjeplast. Ifølge Grønt Punkt ble det i 2019 satt 84733 tonn plastemballasje 

på markedet, og av dette ble 33,5 % materialgjenvunnet (nettsider Grønt Punkt 32.20.20). 

Det meste av plasten følger likevel restavfallet og blir gjenvunnet til energi, men påvirker ikke 

materialgjenvinningsgraden. Norge er gjennom EU pålagt å gjenvinne 50% av innsamlet plast 

innen 2025 og det er et stykke igjen før det målet nås. 

 

DeLoitte har på oppdrag fra Forum for sirkulær plastemballasje gjennomført en kartlegging. 

Kartleggingen viser at med henteordning samles 7 kilo av et potensiale på 25 kilo. I kommuner 

med ettersorteringsanlegg sorteres størst mengde plast ut (DeLoitte, 2019). Returselskap 

organiserer gjenvinningen, og sender i hovedsak innsamlet plast til anlegg i Tyskland. Det 

finnes også noen få anlegg i Norge f.eks fabrikken i Folldal (Norfolier Green Tec).  

 

Når det gjelder plast fra næringslivet er tallene bedre. Grønt Punkt opplyser at emballasje 

samlet inn fra næringslivet oppnår en materialgjenvinningsgrad på 54%, og innsamlet 

landbruksplast oppnår en gjenvinningsgrad på 87 % (Grønt Punkt – lastet ned 10.11.2020 ). 

https://www.grontpunkt.no) 

 

➢ Redusere forsøpling og hindre forurensing 

Plast på avveie er blitt en stor utfordring med hensyn på forurensing og forsøpling av land og 

vann i form av både makro-, mikro- og nanoplast.  

 

Plast på strendene i Norge kommer i hovedsak fra Norge viser rapporter for 2019 i fra 

aksjonen «Hold Norge rent». Dette viser at det har betydning hva vi gjør også i Norge for å 

redusere forsøplingen, samt finne gode løsninger for håndteringen av avfallet vårt.  

 

Plast slites ned til mindre og mindre partikler, noe som kan føre til at små plastpartikler, 

mikroplast (<5 mm). Plastpartikler i havet kan bli forvekslet med mat og spist opp av fisk og 



 

 

andre marine organismer. De aller minste partiklene, dvs. nanoplast, kan trenge inn i 

organismenes celler (Miljødirektoratet, Faktaark M-1085, 2018). Konsekvensen av mikroplast i 

organismenes celler mangler vi fortsatt utfyllende kunnskap om, og dette forskes det videre 

på. Det finnes heller ikke nok kunnskap per i dag for å definere giftigheten av plast og 

mikroplast, men det er kjent at små plastpartikler har høy tiltrekningskraft for en rekke 

miljøgifter. Plastproduktenes mange tilsetningsstoffer er en bekymring, se mer om det i 2.2. 

 

I tillegg til at mikroplast er en utfordring for levende organismer i havet er det blitt økende 

oppmerksomhet på forurensning av jord med mikroplast. Plast spres blant annet til jord ved at 

avløpsslam blir benyttet til jordforbedring i landbruket. Det er antatt at 90 % av mikroplasten i 

innkommende avløpsvann ender opp i avløpsslammet (NIBIO, 2019).  

 

Plast som flyter kan skylles opp på strender og være svært skjemmende for mennesker, og 

dermed redusere kvaliteten på friluftslivet og rekreasjonsmuligheter. I tillegg til at det er 

skadelig for fugler, pattedyr, fisk og andre dyr.  

 

 

Det er slik vi vil det skal fortsette å være - her Trondheimsfjorden ved Agdenes (Foto: Mostphotos) 

2.2 Mange plasttyper  

De fleste plasttyper er ikke biologisk nedbrytbare, noe som betyr at flertallet av polymerer som 

produseres i dag, vil vare i flere tiår, og sannsynligvis i århundrer. Trass usikkerhet rundt den 

fullstendige økologiske effekten av mikro- og nanoplast, øker bekymringen. Det fryktes at giftige 

kjemikalier fra plastrester finner veien inn i næringskjeden og medfører risiko for både dyr og 

menneskers helse. I tillegg til polymerer, blandes også tilsetningsstoffer inn i syntetiske materialer 

for å øke fleksibiliteten, gjennomsiktigheten, holdbarheten og levetiden. De vanligste er 

stabilisatorer, fyllere, fargestoff, flammehemmere (f.eks. polybromerte difenyletere), myknere 

(f.eks. ftalater) og stoffer som gjør plasten hardere. Ftalater er en organisk miljøgift med uheldige 

effekter (eks hormonforstyrrende) på levende organismer. 

 

Gjenvinnbar Bioplast er i likhet med vanlig plast heller ikke biologisk nedbrytbar. Den kan 

imidlertid gå inn i samme gjenvinningsløsninger som plast basert på fossilt råstoff (Grønt Punkt – 

lastet ned 10.11.2020 https://www.grontpunkt.no/nyhet/hva-er-egentlig-bioplast/). I tillegg 



 

 

produseres plast som omtales som nedbrytbar bioplast (bionedbrytbar). Dette er ifølge Grønt 

Punkt en fellesbetegnelse som dekker spekteret fra lett nedbrytbar – til i praksis ikke nedbrytbar 

plast. Den er kun nedbrytbar under visse forutsetninger, ikke i norsk natur, og kan ikke inngå i de 

vanlige innsamlingsløsningene for plast. Se tabell 1 for oversikt over ulike typer plast (Framtiden i 

Våre Hender, 2018). 

 

 

 

Tabell 1: Oversikt over ulike plasttyper og mulig løsning forgjenvinning (Framtiden i Våre Hender, 2018). 

 

 

 



 

 

Design for gjenvinning 

En av de store utfordringene med tanke på gjenvinning er de mange ulike typene plast, og ikke 

minst produksjon av plastprodukter satt sammen av mange lag ulik plast. Det gjør mekanisk 

materialgjenvinning så å si umulig, og plasten går i hovedsak til energigjenvinning.  

Design for gjenvinning handler om å gjøre avfall til ressurser ved at brukte produkter og 

emballasje kan bli til nye produkt. Hvilket materiale lager du produktet i? Hvilken farge og form 

skal det ha? Alt dette er med på å avgjøre veien til gjenvinning. Sirkulær økonomi stiller krav til 

hele verdikjeden, både næringslivet, forbrukeren, kommunene, sorteringsanlegg og gjenvinnere. 

Design for gjenvinning viser at produsentansvaret også handler om gjenvinnbarheten til 

emballasjen som sendes ut i markedet. Dersom brukt emballasje skal bli til ressurser, må 

produsentene med sine innkjøp og design, gjøre det sirkulære enkelt og logisk for resten av 

gjenvinningskjeden (Grønt Punkt – design for gjenvinning lastet ned 10.11.2020 

https://www.grontpunkt.no/nyhet/hva-er-design-for-gjenvinning/). 

2.3 Mange aktører 

Det er mange aktører som skal og må jobbe i samme retning for at produksjon, bruk og 

gjenvinning av plast skal bli en sirkulær prosess. Her er noen viktige ledd;  

 

✓ Produsenter som produserer plastprodukter og emballasje som kan 

sorteres og gjenvinnes i større grad 

✓ Forbrukere i husholdninger og næringsliv som tar smartere valg ved 

bruk av plast, velger bort plast der det finnes gode alternativer, og i mye 

større grad etterspør produkter med gjenvunnet plast. 

✓ Innsamlere som bidrar med god informasjon og lager effektive løsninger for størst mulig 

grad av innsamling av den gjenvinnbare plasten 

✓ Gjenvinnere som etablerer seg i Norge og samarbeider godt med innsamlere og 

produsenter av nye plastprodukt 

✓ Myndigheter som tar større ansvar for å gjøre det lønnsomt å bruke gjenvunnet plast 

framfor jomfruelig og i tillegg stiller større krav til produsentene.  

 

I dag er Plastretur AS, som driftes av Grønt Punkt Norge, det eneste returselskapet som er 

godkjent for plastemballasje. Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje, 

herunder Plastretur AS, og finansierer og drifter returordningen for det meste av plastemballasjen 

som tilføres det norske markedet (DeLoitte, 2019). 

2.4 Bærekraft 

I flere sektorer har det vært økende søkelys på bærekraft og at tiltak vurderes opp mot FNs 

bærekraftsmål. Målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe menneskeskapte klimaendringene innen 2030. 

 

Dette prosjektet berører mange bærekraftsmål bl.a. FNs mål -14 «Liv under vann», mål 12 – 

«Ansvarlig forbruk og produksjon» og mål 15 «Liv på land». FNs mål 14 ønsker å «Bevare og bruke 

hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». FNs mål 12 skal «sikre 

bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre». FNs mål 15 «skal beskytte skoger og andre 

økosystemer». Målene kan brukes veiledende i sammenheng med planleggingsarbeid for å prioritere 

tiltak som vil være mer bærekraftige. 

 

 



 

 

3. FOKUSOMRÅDER, MÅL OG TILTAK 

Regionrådets mandat er beskrevet i kapittel 1.2. Det er i samsvar med mandatet utformet tiltak 

innenfor følgende fokusområder: 

 

1. Innkjøp, forbruk og miljøledelse  

2. Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid 

3. Håndtering for gjenvinning av plast 

4. Forhindre forsøpling og redusere spredning av mikroplast 

 

Som en innledning og bakgrunn for valg av tiltak er det beskrevet noen utfordringer knyttet til 

hvert fokusområde, og arbeid nasjonalt for å bidra til løsning på utfordringene. Det følger også en 

kort beskrivelse av status lokalt knyttet til flere av utfordringene.  

3.1 Innkjøp – forbruk – miljøledelse 

 

Utfordring 

Virksomhetene (kommune, bedrift, organisasjon) er store innkjøpere og forbrukere, og har i lys av den 

rollen stor forbrukermakt.  

 

Det foreligger ikke tall på bruk av engangsprodukter eller engangsemballasje i noen av regionrådets 
kommuner.   

Hva gjøres nasjonalt 

EU forbyr engangsplast fra juli 2021, Miljødirektoratet har laget et tilsvarende forslag til forbud og 
anbefaler at det trer i kraft sommeren 2021. 

 
DIFI har utarbeidet en innkjøpsveileder (Hvordan redusere plast i anskaffelser - og bruke plast smartere) 

som gir råd til offentlige virksomheter som har som mål å redusere sitt plastfotavtrykk. 

Hva gjøres lokalt 

Orkland 

• Har vedtatt en egen anskaffelsesstrategi 
• Har egen innkjøpsansvarlig 

• Er ikke en del av en felles innkjøpsavtale 

• Stiller ulike miljøkrav ved den enkelte anskaffelsen 
• Alle skoler og barnehager skal være Miljøfyrtårnsertifisert i løpet 2021. Flere av kriteriene i 

Miljøfyrtårns miljøkartlegging har fokus på miljøtema og plast. 

Skaun 

• Har ikke innkjøpsreglement 
• Har egen innkjøpsansvarlig 

• Er med i noen fylkesavtaler, Værnes regionen, Skaun og Melhus har noen felles avtaler 
• Stiller pr i dag ingen miljøkrav ved anskaffelser 

• Flere av skolene er «grønt flagg skoler» 

Rindal 
• Har felles strategi/retningslinjer ed kommunene i innkjøpssamarbeidet.  
• Økonomisjefen er innkjøpsansvarlig 
• Er en del av Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid hvor det ikke stilles tydelige miljøkrav. 

Hitra 
• Har ikke eget innkjøpsreglement 

• Følger opp villfyllinger og forurensning som enkeltsaker ved forurensingsmyndigheten 
• Stiller per idag ikke tydelige miljøkrav ved offentlige anskaffelser 

• Har idag ikke en egen innkjøpsansvarlig. Ansvaret dekkes av en Controller. 

Frøya 

• Har et innkjøpsreglement, og er en del av Trøndelag fylkeskommune innkjøpsavtale.  
• Enkelte rammeavtaler blir fremforhandlet av Fylkeskommune på vegne av flere medlemskommuner.  

• Miljøaspektet tillegges vekt, eller er et kriterie ved alle anskaffelser. 
• Flere oppvekstsenter her Grønt-flagg sertifisering, og tema første året har vært marin forsøpling. 

Heim   

• Har innkjøpsreglement 
•  Innkjøpsansvarlig 

• Innkjøpssamarbeid med Trøndelag Fylkeskommune 
• Ikke opplysninger om miljøkravene som stilles til innkjøp. 



 

 

 

KR Bygg mottar sertifikat som Miljøfyrtårnbedrift fra Oddbjørn Bang – Ordfører i Orkland kommune (Foto: 

Orkland kommune). 

 

 

Helen Hartel Rådgivning mottar sertifikat som Milljøfyrtårnbedrift fra Jarle Svanem – Ordfører i Heim kommune 

Helen Hartel er også godkjent Miljøfyrtårnsertifisør, til venstre tidligere næringssjef Olav Hunnes, til høyre 

godkjent Miljøfyrtårnsertifisør Jorulf Magne Gumdal (Foto: Avisa Sør-Trøndelag). 

 

 

 



 

 

Mål 

 

M1 Alle kommunene skal etablere et innkjøpsreglement som inkluderer miljøkrav 

knyttet til plast innen utgangen av 2022. 

M2 Tre av åtte kommuner skal ha innført miljøledelse innen utgangen av 2022. 

M3 Åtte av åtte kommuner skal innført miljøledelse innen utgangen av 2024. 

M4 Alle kommunene skal ha kartlagt forbruket av engangsartikler av plast medio 

2022 (eks plastkopper, engangsemballasje i matproduksjon, løftekladder, 

engangshansker). 

 

 

Tiltak 

 

Nr Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T1.1 Etablere samarbeid og nettverk (nabokommuner/fylke) 

på innkjøp med miljøkrav  

Kommuneldelse 

/Innkjøpssektor 

1-2 

T1.2 Etablere et overordnet innkjøpsreglement med sjekklister 

og tydelige rutiner 

Innkjøpssektor 1-2 

T1.3 Innføring i Miljøledelse for administrativ og politisk 

ledelse i kommunene 

Regionrådet 1 

T1.4 Innføre Miljøledelse ved å sertifisere hele eller deler av 

kommunen etter ISO 14001/Miljøfyrtårn/Grønt Flagg 

Kommuneledelse 1-2  

T1.5 Stille krav om redusert emballasje/gjenvinnbar 

emballasje ved levering av varer 

Innkjøpssektor 1-4  

T1.6 Ved innkjøp av plastprodukter skal det velges produkter 

med en andel resirkulert plast 

Innkjøpssektor 3-4 

T1.7 Ved innkjøp skal det velges svanemerkede produkter der 

dette finnes som et alternativ 

Innkjøpssektor 3-4 

T1.8 Fase ut bruken av engangsartikler av plast Kommuneleder 1-2 

T1.9 Fase ut bruk av porsjons- eller småposeforpakninger Innkjøpssektor 1 

T1.10 La natur- og miljøfokus være sentralt i planer Kommunestyret Fortløpende 

 

 

 Tiltak i samarbeid med næringslivet   

T1.11 Utvikle, initiere og finansiere forskning og utviklings-

prosjekt med søkelys på smartere bruk av plast og 

bruk av alternative materialer 

Næringshagen i 

Orklandsregionen 

3-4 

 

3.2 Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid 

 

Utfordring 
Kompetanse og kunnskap danner grunnlaget for holdningsskapende arbeid. Virksomhetene (kommune, 

bedrift, organisasjon) har ulike kanaler for kompetansebygging, og ulike arenaer for holdningsskapende 
arbeid.   

Hva gjøres nasjonalt 
TV-aksjon2020 «Et hav av muligheter» har gjennom høsten bidratt med mange fine artikler og 

programmer og har vist at befolkningen har et stort engasjement for utfordringene knyttet til plast i havet.  
 

Læreplanene gir overordnede mål for hva slags kompetanse elevene skal oppnå i hvert enkelt 
fag. Bærekraftig utvikling er innført som et av tre tverrfaglige temaer i grunnskole og 
videregående skole fra 2019, og skal inngå i fagene der dette er naturlig. 
 



 

 

Hva gjøres lokalt 
Orkland 

• I tillegg til Miljøfyrtårnordningens kunnskapsdeling om forbruk og plast, er det ikke etablert noen 

arenaer. 
• Skoleklasser/barnehager har sporadisk gjennomført strandryddeaksjoner. 

 

Skaun 
• Kultur skal sende ut en oppfordring: kommunen prøver å redusere bruken av engangsplast og at 

man derfor oppfordrer lag og organisasjoner, det skal legges med en link til en brosjyre fra Norges 
idrettsforbund  

• Oppfordring til å delta i strandryddeaksjonen, samt at driftskontoret i samarbeid med skoler og 
barnehager har felles ryddedag før 17.mai 

 
 

Rindal 
• 7. trinn er på kystleirskole på Bjørnsund hvert år. Tema hva som driver i land fra havet. I 

naturfag/miljøarbeid er plast nevnt hvert år i forbindelse med undervisning. Plasthvalen for noen 
år siden gjorde stort inntrykk. 

• Remidt-skolen arrangeres årlig for 4.klassinger. 
• Skolen har ryddeaksjon hver vår langs ruta for 17.mai-toget. 

 

Hitra 

• Oppvekstsektoren har stort fokus på marin forsøpling og er årlig ute og rydder plast. Marin 

forsøpling miljø er en del av læreplanen, men det er potensiale for utvikling her. 
• Det er ikke etablert arenaer for kunnskapsdeling om forbruk av plast.  
• Det arrangeres ingen andre aksjoner/kampanjer foruten strandryddeaksjonen. 

 

Frøya 

• Frøya kommune har i 2020 vedtatt handlingsplan for håndtering av marin forsøpling, som er en 
videreføring og utvikling av strategier og handlingsplan for håndtering av marin forsøpling fra 

2017. Inneholder blant annet: deltakelse i Rydd Norge Trøndelag, stimuleringsmidler til 
frivilligheten for strandrydding, deltakelse i lokale ryddeaksjoner og utdeling av gule sekker i 

samarbeid med ReMidt, gjennomføre årlig Miljøuka, plukkposen, ansatte på Herredshuset 
gjennomfører en ryddeaksjon, informasjon via nettside og facebookside. 

• Det gis jevnlig informasjon sammen med brann- og redning om hva som er tillatt av bålbrenning 
og da spesielt opp mot St.Hans. 

• Gassballonger ble forbudt under 17.maifeiring 
 

Heim 
• Holdningsskapende arbeid: Miljø- og ressursplaner i tidligere kommuner.  

• Skolesektoren: Holdningsskapende arbeid gjennom læreplanene.  
• Etablert arenaer ifb. Hold Norge- rent kampanjer. Halsa kommune. Foreløpig ikke eget konsept. 

Aksjoner- kampanjer.  
• Strandryddeaksjoner fast hvert år, andre ryddeaksjoner etter behov.  

• Frivillsentralen har i samarbeid med kommunens administrasjon organisert aksjoner, 
frivilligsentralen sitter på kompetanse på koordinering og oversikt over frivillige lag og foreninger 

• Oppdrettsnæringen har organisert og sponset ryddeaksjoner 
• Strandryddeaksjoner på naturreservatene Røstøya og Soløya. 

 



 

 

 

Miljøagentene lager fotoutstilling om marin forsøpling i Miljøuka 2019. Foto: Frøya kommune 

 

Mål 

M5  Alle kommuner skal ha publisert artikler på nettsider/sosiale medier/lokalaviser 

om utfordringer med plast og tiltak gjennomført i egen kommune medio 2022 

M6 En skole i alle kommuner skal ha søkelys på tema forbruk og utfordringer med 

plast medio 2022 

M7 Alle kommuner skal ha innført ReMidt-skolen for 4. klassinger innen 2022 

 

Tiltak 

 

Nr. Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T2.1 Kunnskapsøkning i befolkningen knyttet til plastens 

konsekvenser og søkelys på alternativer til plast 

Sektor 

Miljø/Kultur/ 

Kommunikasjon 

1-2 

T2.2 Samarbeid med media om holdningsskapende arbeid med 

fokus på plast, avfall og strandrydding 

1-3 

T2.3 Bruke sosiale medier for å spre budskapet om forbruk, plast og 

strandrydding 

1-3 

T2.4 Øke kunnskap om plast og forbruk inn i skoler og barnehager  Sektor oppvekst  1-3 

T2.5 Innføre og videreføre ReMidt-skolen for 4.klassinger Sektor 

oppvekst/ReMidt 

1-2 

 

Nr. Tiltak sammen med frivillige organisasjoner   

T2.6 Etablere lokallag av Miljøagentene i kommunen Sektor Miljø/ 

Kultur 

1-3 

T2.7 Det etableres samarbeid mellom den enkelte kommune og 

Frivilligsentraler for å organisere ryddeaksjoner 

Sektor Kultur 1-3 

 

Nr. Tiltak i samarbeid med næringslivet   

T2.8 Kartlegge holdninger blant entreprenører og andre relevante 

aktører om en panteordning på plast i byggeprosjekter (a la 

pant på flasker) 

Næringshagen/ 

Sektor Næring/ 

Næringsforeningene 

2-4 

T2.9 Kampanje på alternativ til rundballeplast (flatsilo/høgsilo) Sektor Næring/ 1-2 



 

 

 

 

Landbruksplast på ville veier på Frøya. Foto: Frøya kommune 

3.3 Håndtering for gjenvinning av plast 

 

Utfordring  
Gode løsninger for innsamling og kildesortering av plast er grunnlaget for å øke mengden råstoff til 
gjenvinning. Det er avgjørende med god kvalitet på innsamlet plast for videre bruk som råstoff. 

 

Hva gjøres nasjonalt 
• Miljødirektoratet oversendte 1.10.2018 forslag til ny forskrift med krav om utsortering av plast i 

husholdninger og næringsliv 
• Kommunen er myndighet på å rydde opp i forsøpling/villfyllinger, og det foreligger 

veiledningsmateriale fra FM 
 

Hva gjøres lokalt 
Alle kommunene har løsning for kildesortering av plast i husstandene.  

 

Orkland 

• Brorparten av de kommunale enhetene har utsortering av plast på alle kommunale enheter i dag. 
Ny avtale planlegges slik at samtlige enheter skal ha plastsortering. 

• Byggesaksavdelingen følger opp saker i tråd med forurensningslovens §§ 27 og 28.  

Skaun 

• Det er utsorteringsløsning med egne beholdere for plast på den nye ungdomsskolen, og det er planlagt 
tilsvarende løsning for utsortering på Rådhuset 

• Ved melding om dumping av søppel drar kommunen ut og rydder opp 
Rindal 

• Utleieboliger har utsortering som private boliger. 

• Helsetunet sorterer i storpose. 
• Skole og barnehage ingenting. Skolen sorterer plast på eget initiativ. 

• Kommunehuset sorterer i hardplast og mykplast.  
• Mindre spredte sorteringsmuligheter mangler. 

• Har utarbeidet «Plan for opprydding av avfall, forurensning og ulovlig brenning 2018-2022». Pålegg 
om opprydding gis både etter tips og “oppsøkende virksomhet”, og innbyggere og næringsliv 

informeres om lovlig håndtering av avfall 



 

 

Hitra 

• Ingen løsning for utsortering av plast på kommunale enheter. 
•  Planavdelingen har etablert løsning for utsortering av plast på eget initiativ  
• Hitra kommune har ikke satt særskilt fokus på villfyllinger. 

Frøya 

• Alle kommunale enheter har egne stativ for kildesortering av myk- og hardplast.  

• Teknisk v/forvaltning behandler saker om forsøpling etter forurensingsloven §§ 27 og 28. Det er 

ikke arbeidet systematisk med forsøpling, men enkeltsaker som kommunen har blitt kjent med via 

tips eller ved egne befaringer. 
 

Heim 

• Det er etablert utsortering av plast via ReMidt IKS med egne beholdere i kommunale bygg 

• Villfyllinger følges opp etter forurensingsloven når kommunen mottar melding om villfylling.  

 

 

PPlastemballasje for gjenvinning ved en av ReMidt IKS mange gjenvinningsstasjoner (Foto:ReMidt IKS) 

 

Mål 

M8 Alle kommuner skal ha etablert innsamlingsløsning for plast i alle kommunale 

enheter medio 2022 

M9 Alle kommuner skal etablere en strategi for opprydding i forsøplingssaker (plast) 

og ulovlig lagring av brukte gjenstander (§ 28 i forurensningsloven) innen 2022 

M10 Regionrådet i Orkdalsregionen skal sende minst en henvendelse til nasjonale 

myndigheter/nasjonale fagorganisasjoner for å påpeke bedre nasjonale løsninger 

som initierer smartere bruk av plast 

 

Tiltak 

 

Nr. Interne tiltak i kommunen Ansvar Frist 

(år) 

T3.1 Etablere innsamlingsløsning for plast i alle kommunale 

enheter 

Teknisk sektor 1 

T3.2 Bedre veiledning i sortering av plast i forbindelse med 

etablerte innsamlingsløsninger 

ReMidt IKS 1 

T3.3 Kjøpe inn og øke gjenbruk av produkter/utstyr med god 

kvalitet 

Sektor innkjøp Fort-

løpende 



 

 

T3.4 Prioriter arbeidet med oppfølging av forsøplingssaker og 

avfall på avveie 

Kommuneleder 

/ordfører 

1-2 

T3.5 Etablere interkommunalt samarbeid for saksbehandling og 

oppfølging av forsøpling og avfall på avveie 

Kommuneleder 

/ordfører 

3-4 

T3.6 Informasjon om forbud mot åpen brenning av avfall/plast på 

bål og i småovner  

Teknisk sektor/ 

Miljø 

 

 

 

Nr. Samarbeid med næringsliv Ansvar  Frist 

T3.7 Etablere maskinell utsortering av plast ReMidt IKS 2-4 

T3.8 Være pådrivere for at landbruksplast går til gjenvinning og 

ikke blir til avfall i natur og landskap. 

Sektor landbruk/ 

Landbruks-

organisasjoner 

Fort- 

løpende 

 

Nr. Politisk arbeid mot nasjonale 

myndigheter/fagorganisasjoner 

  

T3.9 Påvirke arbeidet med å innføre avgifter på bruk av ny plast 

(EU, nasjonalt) 

Regionrådet 1-2 

T3.10 Være pådriver for å få myndigheter til å stille krav til 

produsenter om merking av avfallshåndtering av produkter 

Regionrådet 3-4 

 

 

 

Avfallsbu på friområde i Skaun (Foto: Skaun kommune) 

 

 

 

 



 

 

3.4 Forhindre forsøpling og spredning av mikroplast 

 

Utfordringer 
Forsøpling av land, strand, sjø og hav er et pågående og økende problem.  

 

Fibre fra syntetiske tekstiler ender opp som mikroplastforurensning i slam eller i havet ved vasking av tekstiler i 

vaskemaskin.  

Hva gjøres nasjonalt 
• Hold Norge Rent er en ideell forening med fokus på å redusere forsøpling og engasjere offentlig, privat og 

frivillig sektor i oppryddingsarbeid 
• Fylkesmannen i Trøndelag har utarbeidet retningslinjer for etablering av snødeponi 

• Forurensede masser skal leveres til godkjent mottak 
• Miljødirektoratet har utarbeidet flere veiledere knyttet til avfallsplaner i havner 

• Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) forbereder forslag til nye reguleringer mot mikroplast som tilsiktet 
additiv i produkter.  

• Miljødirektoratet har oversendt forslag til forskrift for å redusere utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner 
• Miljødirektoratet foreslår å innføre produsentansvar for plastholdig utstyr fra fiskeri og oppdrettsnæringen (gir 

plikt til å sørge for at utstyret håndteres på en god måte når det er utrangert) 

Hva gjøres lokalt 
Orkland 

• Bortsett fra enkelte skoler/barnehager og private som gjennomfører strandryddeaksjoner, er det ingen 
egne kommunale tiltak. 

• Hovedsakelig brukes det gummimatter. 
• Ett anlegg har skiftet ut gummigranulat og bruker kork. Resten benytter gummigranulat. 

• Det er varierende løsninger for deponering av snø, men det meste tømmes på elv/sjø og i terreng. En 
privat entreprenør har godkjent mottak for snødeponi-masser. 

• I hovedsak leveres sandfangmasser til godkjent mottak. 
• Utover skole-/barnehageaksjoner arrangeres ingen kommunale ryddeaksjoner. 

Skaun 
• Gummigranulat (drift av kunstgressbaner), miljøvennlig merking av turløyper – følger merkehåndboken,  
• Fallmatter benyttes, men ambisjonen er at det ikke skal brukes, sikkerhetssand benyttes også 
 

Rindal 
• Beholdere for avfall er plassert ved sentrale punkter på offentlige steder. (Viktigste er kanskje “tvungen 

renovasjon”, at folk har betalt på forhånd, og at det er gratis å levere på miljøstasjonen.)  
• Grus under stativer. Plastgummi under klatrestativ. Hardplast i ballbinge. Ballbinge på Øvre har 

kunstgressbane med sand. 
• Rindalshallen har gummigranulat. 

• Snø deponeres på 3 faste lokaliteter, hvor det gjennomføres opprydding av søppel hver vår. 
• Sandfangmasser blir hentet av Børstad og levert godkjent mottak. 

• I 2018 ble det arrangert metallinnsamling i samarbeid med Bondelaget mfl. Skolen har ryddeaksjon hver 
vår før 17. Mai i områder hvor toget skal gå. 

Hitra 

• Kommunen har fokus på å skape engasjement rundt strandryddeaksjonen og på å holde Hitra rent. 
• Skoler og barnehager har stort sett grus, gress og asfalt som dekke. 
• Snø har ofte blitt deponert på sjø. 
• Det blir arrangert kommunale ryddeaksjoner med deltakelse både fra administrasjonen og politisk. 
• Det er ikke kjent hvordan masser fra sandfangskummer håndteres. 

 

Frøya 

• Frøya kommunen har vedtatt handlingsplan for håndtering av marin forsøpling. Holdningsskapende 
arbeid er en del av dette. Ved å ha med flest mulig på strandryddeaksjoner ser flere hvor ille det er fatt 

med søppel langs kysten. 
• Det benyttes fallsand og gummimatter under lekeplassutstyr i skoler og barnehager. 

• Kunstgressbanene har gummigranulat.  
• På Frøya er det milde vintre, slik at det ikke blir deponert noe snø.  

• Parkeringsplasser blir brøytet og snøen blir brøytet ut til kantene på plassene og ligger der til den 

smelter. 
• Masse fra sandfang og sluk blir deponert sammen med andre masser som for eksempel grøftrensmasser. 

Det ble tatt prøver av masser fra sandfang for noen år siden og disse viste seg å være rene masser uten 
spor av olje. Massene er ikke analysert for mikroplast 

 

Heim 

• Det er utplassert avfallsbeholdere i Kyrksæterøra sentrum, og på friområder og naturvernområder.  
• En person gjennomfører regelmessig søppelplukking i sentrum for øvrig.  

• Falldekker benyttes.  
• Kunstgressbaner: Gummigranulat.  

• Snødeponering Tidligere kjørt snøen på sjøen. Deponi er under utredning (Kyrksæterøra.)   



 

 

• Masser fra sandfangkummer og sluk håndteres etter forurensingslovens regler.  
• Kommunale ryddeaksjoner: Hold Norge Rent strandryddeaksjoner. Kommunal Sponsing av lag og 

foreninger for strandryddeaksjoner. Møre og Romsdal Friluftsråd: StikkUt Plukk – ryddeaksjoner 

 

 

 

Uregulert deponering av snø på elvebredden til Orkla. Foto: Orkland kommune 

 

 

Mål  

M11 Alle kommunene i Orkdalsregionen skal på eksisterende kunstgressbaner bidra til 

at det installeres sluk som samler opp gummigranulat, samt oppsamlingsrister 

ved inn- og utgang medio 2022.  

M12 Alle kommuner skal innen medio 2022 ha iverksatt minst ett tiltak som reduserer 

utslipp av mikroplast. 

M13 Alle kommuner skal utarbeide avfallsplaner for, og få på plass avfallsløsninger på 

småbåthavnene innen 2022. 

M14 Gjennomføre strandrydding ved alle større strender i kommunene innen 2023 

 

Tiltak 

 

Nr. Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T4.1 Videreføre strandryddeaksjonen «Hold Midt-Norge rent» Sektor Miljø 

og ReMidt 

Fort-

løpende 

T4.2 Velge miljømerkede produkter til hud og tannpleie i helse- og 

oppvekstsektoren (fase ut produkter med mikroplast) 

Sektor 

Innkjøp/Miljø  

1-4 

T4.3 Velge transportløsninger ved vareleveranser som ikke bidrar til 

spredning av mikroplast gjennom dekkslitasje  

Sektor 

Innkjøp/Miljø 

1-4 

T4.4 Innsamlet masse fra sandfang og sluk knyttet til vei skal leveres 

til godkjente mottak 

Teknisk sektor 1 

T4.5 Etablere lokale snødeponi i samsvar med forurensningsregelverk Teknisk sektor 1 



 

 

T4.6 Etablere renseløsninger for å fjerne mikroplast fra avløp fra vask 

av tekstiler/utstyr i kommunale enheter før påslipp til 

kommunalt nett 

Sektor teknisk 1-3 

T4.7 Ved behandling av søknader om etablering av nye flytebrygger 

skal det oppfordres til bruk av miljøvennlige løsninger (ikke isopor) 

Sektor teknisk Fort-

løpende 

 

Nr. Tiltak i samarbeid med frivillige 

organisasjoner/idrettslag 

 Frist 

(år) 

T4.8 Etablere en overordnet plan for utskifting av plastgranulat på 

kunstgressbaner til miljøvennlige produkter (eks kokos, kork og 

olivenstein) i kommunen 

Sektor kultur 1-4 

T4.9 Ved skifte av kunstgressdekke skal plastgranulat erstattes med 

miljøvennlige alternativer (eks kokos, kork og olivenstein) 

Sektor kultur 3-6 

T4.10 På eksisterende kunstgressbaner skal det installeres sluk som 

samler opp gummigranulat, samt oppsamlingsrister ved inn- og 

utgang 

Sektor kultur 1-2 

 

 

Nr. Tiltak i samarbeid med næringslivet  Frist 

(år) 

T4.11 Utarbeide avfallsplan for småbåthavner i kommunen og 

inkludere krav til rensing av vaskevann 

Sektor 

teknisk/Miljø 

1-2 

T4.12 Initiere kampanje på valg av mer miljøvennlig fiskeredskap Sektor Næring/ 

Næringsforening 

3-4 

T4.13 Registrering av eierløst avfall fra oppdrettsnæring Sektor Næring/ 

Næringsforening 

3-4 

T4.14 Krav til miljøtiltak ved vedlikeholdsarbeid på skip som 

ligger til kai 

Sektor Næring 3-4 

T4.15 Initiere profesjonell rydding av strandsonen basert på 

erfaringer fra blant annet Mausund Feltstasjon 

Regionrådet 3-4 

T4.16 Etablere økonomisk insentiv for å få gjennomført 

strandrydding 

Sektor teknisk/ 

Miljø/Næringsforening 

3-4 

 

 

Nr. Politisk arbeid mot nasjonale myndigheter/ 

fagorganisasjoner 

Ansvar Frist 

(år) 

T4.17 Etablere finansieringsløsning for håndtering av eierløst (på 

land og til vanns) avfall hvor staten tar et større ansvar 

Regionrådet 3-4 

T4.18 Bidra til utvidelse av prosjektet «Fishing for litter1» til å 

omfatte hele Norge 

Regionrådet 3-4 

T4.19 Initiere krav til rensing av mikroplast fra tunnelvann og 

overflatevann i større tettsteder  

Regionrådet 1-3 

 

 

 
1 Fishing For Litter tilbyr deltakende fartøy å levere oppfisket marint avfall gratis i utvalgte havner langs kysten 



 

 

 

Strandrydding Hitra kommunestyre 2018 (Foto: Hitra kommune) 

 

 

Halsa barne- og ungdomsskole rydder strender på Fætten i Valsøyfjorden. Ryddeaksjonen var organisert og 

sponset av oppdrettsnæringen (Foto: Heim kommune) 



 

 

4. MÅL OG TILTAKSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN 

Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over alle mål og tiltak i dette dokumentet  

 

Fokusområde 1 - Innkjøp, forbruk og miljøledelse 

MÅL: 

M1 Alle kommunene skal etablere et innkjøpsreglement som inkluderer miljøkrav 

            knyttet til plast innen utgangen av 2022. 

M2 Tre av åtte kommuner skal ha innført miljøledelse innen utgangen av 2022. 

M3 Åtte av åtte kommuner skal innført miljøledelse innen utgangen av 2024. 

M4 Alle kommunene skal ha kartlagt forbruket av engangsartikler av plast medio          

2022 (eks plastkopper, engangsemballasje i matproduksjon, løftekladder, 

engangshansker). 

TILTAK 

Nr Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T1.1 Etablere samarbeid og nettverk (nabokommuner/fylke) på 

innkjøp med miljøkrav  

Kommuneldelse 

Sektor innkjøp 

1-2 

T1.2 Etablere et overordnet innkjøpsreglement med sjekklister 

og tydelige rutiner 

Innkjøpssektor 1-2 

T1.3 Innføring i Miljøledelse for administrativ og politisk ledelse 

i kommunene 

Regionrådet 1 

T1.4 Innføre Miljøledelse ved å sertifisere hele eller deler av 

kommunen etter ISO 14001/Miljøfyrtårn/Grønt Flagg 

Kommuneledelse 1-2  

T1.5 Stille krav om redusert emballasje/gjenvinnbar emballasje 

ved levering av varer 

Innkjøpssektor 1-4  

T1.6 Ved innkjøp av plastprodukter skal det velges produkter 

med en andel resirkulert plast 

Innkjøpssektor 3-4 

T1.7 Ved innkjøp skal det velges svanemerkede produkter der 

dette finnes som et alternativ 

Innkjøpssektor 3-4 

T1.8 Fase ut bruken av engangsartikler av plast Kommuneleder 1-2 

T1.9 Fase ut bruk av porsjons- eller småposeforpakninger Innkjøpssektor 1 

T1.10 La natur- og miljøfokus være sentralt i planer Kommunestyret Fort-

løpende 

Tiltak i samarbeid med næringslivet 

T1.11 Utvikle, initiere og finansiere forskning og utviklings-

prosjekt med søkelys på smartere bruk av plast og bruk 

av alternative materialer 

 

Næringshagen i 

Orklandsregionen 

3-4 

Fokusområde 2: Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid 

MÅL: 

 

 
M7 Alle kommuner skal ha innført ReMidt-skolen for 4. klassinger innen 2022 

Tiltak 

Interne tiltak i kommunen 

T2.1 Kunnskapsøkning i befolkningen knyttet til plastens 

konsekvenser og søkelys på alternativer til plast 

Sektor 

Miljø/Kultur/ 

Kommunikasjon 

1-2 

T2.2 Samarbeid med media om holdningsskapende arbeid med 

fokus på plast, avfall og strandrydding 

1-3 

M5  Alle kommuner skal ha publisert artikler på nettsider/sosiale medier/lokalaviser 

om utfordringer med plast og tiltak gjennomført i egen kommune medio 2022 

M6  En skole i alle kommuner skal ha søkelys på tema forbruk og utfordringer med 

plast medio 2022 



 

 

T2.3 Bruke sosiale medier for å spre budskapet om forbruk, 

plast og strandrydding 

1-3 

T2.4 Øke kunnskap om plast og forbruk inn i skoler og 

barnehager  

Sektor oppvekst  1-3 

T2.5 Innføre og videreføre ReMidt-skolen for 4.klassinger Sektor oppvekst/ 

ReMidt IKS 

1-2 

Tiltak sammen med frivillige organisasjoner 

T2.6 Etablere lokallag av Miljøagentene i kommunen Sektor Miljø/ 

Kultur 

1-3 

T2.7 Det etableres samarbeid mellom den enkelte kommune og 

Frivilligsentraler for å organisere ryddeaksjoner 

Sektor Kultur 1-3 

Tiltak i samarbeid med næringslivet 

T2.8 Kartlegge holdninger blant entreprenører og andre 

relevante aktører om en panteordning på plast i 

byggeprosjekter (a la pant på flasker) 

Næringshagen/ 

Sektor Næring/ 

Næringsforeninge

ne 

2-4 

T2.9 Kampanje på alternativ til rundballeplast (flatsilo/høgsilo) 

 

Sektor Næring/ 1-2 

Fokusområde 3: Håndtering for gjenvinning av plast 

MÅL: 

 

 

 

Tiltak 

Nr. Samarbeid med næringsliv Ansvar  Frist 

T3.7 Etablere maskinell utsortering av plast ReMidt IKS 2-4 

T3.8 Være pådrivere for at landbruksplast går til gjenvinning og 

ikke blir til avfall i natur og landskap. 

Sektor landbruk/ 

Landbruks-

organisasjoner 

Fort- 

løpende 

Nr. Politisk arbeid mot nasjonale 

myndigheter/fagorganisasjoner 

  

T3.9 Påvirke arbeidet med å innføre avgifter på bruk av ny plast 

(EU, nasjonalt) 

Regionrådet 1-2 

T3.10 Være pådriver for å få myndigheter til å stille krav til 

produsenter om merking av avfallshåndtering av produkter 

 

Regionrådet 3-4 

Fokusområde 4: Forhindre forsøpling og spredning av mikroplast 

MÅL: 

 
 

M12 Alle kommuner skal innen medio 2022 ha iverksatt minst ett tiltak som 

reduserer utslipp av mikroplast. 

 

M13 Alle kommuner skal utarbeide avfallsplaner for, og få på plass avfallsløsninger     

på småbåthavnene innen 2022. 

M14 Gjennomføre strandrydding ved alle større strender i kommunene innen 2023 

M9  Alle kommuner skal etablere en strategi for opprydding i forsøplingssaker (plast) 

og ulovlig lagring av brukte gjenstander (§ 28 i forurensningsloven) innen 2022 

M8  Alle kommuner skal ha etablert innsamlingsløsning for plast i alle kommunale 

enheter medio 2022 

M10 Regionrådet i Orkdalsregionen skal sende minst en henvendelse til nasjonale 

myndigheter/nasjonale fagorganisasjoner for å påpeke bedre nasjonale løsninger 

som initierer smartere bruk av plast 

M11 Alle kommunene i Orkdalsregionen skal på eksisterende kunstgressbaner bidra til 

at det installeres sluk som samler opp gummigranulat, samt oppsamlingsrister ved inn- 

og utgang medio 2022.  



 

 

Tiltak 

Nr. Interne tiltak i kommunen Ansvar  Frist 

(år) 

T4.1 Videreføre strandryddeaksjonen «Hold Midt-Norge rent» Sektor Miljø og 

ReMidt 

Fort-

løpende 

T4.2 Velge miljømerkede produkter til hud og tannpleie i helse- 

og oppvekstsektoren (fase ut produkter med mikroplast) 

Sektor 

Innkjøp/Miljø  

1-4 

T4.3 Velge transportløsninger ved vareleveranser som ikke 

bidrar til spredning av mikroplast gjennom dekkslitasje  

Sektor 

Innkjøp/Miljø 

1-4 

T4.4 Innsamlet masse fra sandfang og sluk knyttet til vei skal 

leveres til godkjente mottak 

Teknisk sektor 1 

T4.5 Etablere lokale snødeponi i samsvar med 

forurensningsregelverk 

Teknisk sektor 1 

T4.6 Etablere renseløsninger for å fjerne mikroplast fra avløp fra 

vask av tekstiler/utstyr i kommunale enheter før påslipp til 

kommunalt nett 

Sektor teknisk 1-3 

T4.7 Ved behandling av søknader om etablering av nye 

flytebrygger skal det oppfordres til bruk av miljøvennlige 

løsninger (ikke isopor) 

Sektor teknisk Fort-

løpende 

T3.7 Etablere maskinell utsortering av plast ReMidt IKS 2-4 

Tiltak i samarbeid med frivillige organisasjoner/idrettslag 

T4.8 Etablere en overordnet plan for utskifting av plastgranulat 

på kunstgressbaner til miljøvennlige produkter (eks kokos, 

kork og olivenstein) i kommunen 

Sektor kultur 1-4 

T4.9 Ved skifte av kunstgressdekke skal plastgranulat erstattes 

med miljøvennlige alternativer (eks kokos, kork og 

olivenstein) 

Sektor kultur 3-6 

T4.10 På eksisterende kunstgressbaner skal det installeres sluk 

som samler opp gummigranulat, samt oppsamlingsrister 

ved inn- og utgang 

Sektor kultur 1-2 

Tiltak i samarbeid med næringslivet 

T4.11 Utarbeide avfallsplan for småbåthavner i kommunen og 

inkludere krav til rensing av vaskevann 

Sektor 

teknisk/Miljø 

1-2 

T4.12 Initiere kampanje på valg av mer miljøvennlig fiskeredskap Sektor Næring/ 

Næringsforening 

3-4 

T4.13 Registrering av eierløst avfall fra oppdrettsnæring Sektor Næring/ 

Næringsforening 

3-4 

T4.14 Krav til miljøtiltak ved vedlikeholdsarbeid på skip som 

ligger til kai 

Sektor Næring 3-4 

T4.15 Initiere profesjonell rydding av strandsonen basert på 

erfaringer fra blant annet Mausund Feltstasjon 

Regionrådet 3-4 

T4.16 Etablere økonomisk insentiv for å få gjennomført 

strandrydding 

Sektor teknisk/Miljø 

/Næringsforening 

3-4 

Politisk arbeid mot nasjonale myndigheter/fagorganisasjoner 

T4.17 Etablere finansieringsløsning for håndtering av eierløst (på 

land og til vanns) avfall hvor staten tar et større ansvar 

Regionrådet 3-4 

T4.18 Bidra til utvidelse av prosjektet «Fishing for litter2» til å 

omfatte hele Norge 

Regionrådet 3-4 

T4.19 Initiere krav til rensing av mikroplast fra tunnelvann og 

overflatevann i større tettsteder  

Regionrådet 1-3 

Vedlegg 1 

 
2 Fishing For Litter tilbyr deltakende fartøy å levere oppfisket marint avfall gratis i utvalgte havner langs kysten 



 

 

 

Alle foreslåtte tiltak fra Work Shop 10.9.2020 (de som er markert i grønt er konkretisert i 

hoveddokumentet) 

Fokusområde «Innkjøp – forbruk – miljøledelse» 
Etablere samarbeid og nettverk på innkjøp 

Stille miljøkrav ved innkjøp 

Velge alternativ emballasje og redskaper der det er mulig 

Innføre sjekklister, dokumentere visuelt, tydelige rutiner 

Innføre Miljøledelse 

Få finansiert forskning og utviklingsprosjekt 

ReMidt-skolen for voksne 

ReMidt i en rådgiver-rolle 

Politisk vilje til å la natur- og miljøfokus være sentralt i planer 

Benytte plaststrategien som en veileder for økt kunnskap og mer informasjon ut til innbyggerne 

 

Fokusområde «Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid» 
Øke søkelyset på holdningsskapende arbeid 

Mobilisere befolkningen i forbindelse med høstens TV-aksjon 

Samarbeid med media om holdningsskapende arbeid med fokus på plast, avfall og strandrydding 

Bruke sosiale medier for å spre budskapet om forbruk, plast og strandrydding 

Kunnskapsøkning i befolkningen knyttet til plastens konsekvenser, fokusere på alternativer 
Mobilisere Miljøagentene 

Få kunnskap om plast og forbruk inn i skoler og barnehager 

Kartlegging av holdninger blant entreprenører og andre relevante aktører om en panteordning på plast i 
byggeprosjekter (a la pant på flasker) 

Registrering av herreløst avfall fra oppdrettsnæring 

Kampanje på alternativ til rundballeplast (flatsilo) 

 

Fokusområde «Håndtering for gjenvinning av plast» 
Etablere lokale utsorteringsløsninger 

Etablere maskinell utsortering av plast 

Kommunen som testarena for id-merking av plast 

Innføre avgifter på bruk av ny plast (EU, nasjonalt) 

Krav til produsenter om merking av avfallshåndtering av produkter 

Gjennomføre kampanje med pant på innlevert plast 

Tjenestegjøring – ta produkter tilbake slik at de ikke kastes, men kan brukes på nytt 

 

Fokusområde «Forhindre forsøpling» 
Plan for utskifting av plastgranulat til miljøvennlige produkter (kokos, kork og olivenstein) 

Få fram alternativer til produkter med mye mikroplast (husholdning og kosmetikk) 

Kampanje på mer miljøvennlig fiskeredskap (krabbeteiner) 

Stille krav til transport (mindre vogntog for å redusere mikroplast fra dekk) 

Krav til rensing av vaskevann ved etablering av småbåthavner 

Pålegg/krav i kommuner – stille krav om å håndtere mikroplast ved vask/rens av tekstiler og utstyr 

Krav til vedlikeholdsarbeid på skip som ligger til kai 
Etablere profesjonell rydding av strandsonen (eks Mausund Feltstasjon) 

Etablere økonomisk insentiv 

Få på plass ansvarsordning for herreløst avfall – staten må ta mer ansvar 

 

  



 

 

Vedlegg 2: Deltakerliste Work Shop 10.9.2020 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 037  

Arkivsaksnr.: 21/64    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EIERSKAPET I PREBIO AS  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunedirektøren får fullmakt til å avklare kommunens fremtidige eierskap i Prebio AS.  

 

Anbefalt løsning legges frem for politisk behandling når saken er utredet. 

 

 

Vedlegg: 

 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Prebio AS 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen eier 35 179 aksjer (4,753 %) av 740 135 aksjer i Prebio AS. Bakgrunnen for at 

denne saken fremmes er at styret i Prebio AS ønsker å foreta en kapitalutvidelse i selskapet 

gjennom en rettet emisjon mot dagens eiere.  

 

Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 20.01.2021 hvor saken skal 

behandles. Hvis styret får flertall for sitt forslag betyr det at kommunen kan delta i emisjonen 

med fra ca. 350 000 kr til 1 mill., avhengig av hva kursen settes til innenfor en ramme på kr. 

10,- til kr. 30,- pr. aksje. 

 

Kommunens eierposisjon har bakgrunn i at Næringsmiddeltilsynet ble avviklet, og Kyst-Lab 

Prebio AS overtok disse arbeidsplassene. Kommunen gikk inn i dette selskapet for å sikre 

arbeidsplassene på Frøya som jobbet i dette selskapet. 

 

Prebio AS er i dag et rent eierselskap og driftes uten annen virksomhet enn eierskap i andre 

selskap, og driver etter vanlige forretningsmessige prinsipp. Prebio AS eier 100 % av Prebio 

Invest AS og 42 % i Smk Lab Holding AS. Prebio Invest AS er også et rent eierselskap uten 

annen virksomhet enn eierskap i andre selskap. Smk Lab Holding AS er et også et rent 

eierselskap uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskap. Smk Lab Holding AS eier 

100 % Sintef Norlab AS og Exeqt AS. Sintef Norlab AS er et laboratorieselskap og har 

virksomhet på 13 steder, fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, også på Frøya. Selskapet 

har hovedkontoret er i Mo i Rana og forretningsadresse i Vikebukt. 



 

Namsos kommune skriver i sitt saksframlegg om dette: 

Namsos kommune sammen med øvrige kommuner fra Møre i sør til Helgeland i nord 

eier 48,34 % av aksjene i selskapet. Namsos, sammen med Molde kommune og 

Brønnøy kommune har et negativt flertall, dvs. over 33,3 % av aksjene, og kan 

dermed ha negativ kontroll og hindre vedtektsendringer en er uenig i. Disse tre 

kommunene kan altså i fellesskap stoppe en emisjon hvis de er mot og stemmer 

samlet på en generalforsamling. Det presiseres at dette ikke er avtalt med Molde og 

Brønnøy, men kun nevnes som en anskueliggjøring av handlingsrommet og 

mulighetene.  

 

Ved utgangen av 2019 bestod det offentlige eierskapet i Prebio AS av 11 kommuner. På 

eiersiden er det i tillegg er det Alsco AS, som er største aksjonær, to personlige eier. 

 

Vurdering: 

 

Prinsipp og formål med eierstyringen er nedfelt i eierskapsmeldingen. Den praktiske utøvelsen 

av eierskap i aksjeselskap med tanke på deltakelse i emisjoner eller salg av kommunens aksjer 

er ikke delegert, hverken gjennom delegasjonsreglement, økonomireglement eller særskilt 

delegasjon. Eierskapet utføres gjennom ordfører som deltar på generalforsamling og dere 

eiere ellers er representert. 

 

Prebio AS er i dag et rent eierselskap, uten annen aktivitet, og driver etter vanlige 

forretningsmessige prinsipp. Frøya kommune sammen med øvrige kommuner fra Møre i sør til 

Helgeland i nord eier 48,34 % av aksjene i selskapet.  

 

Gjennom vår eierpost i Prebio AS er kommunen deleier i et investeringsselskap, noe som 

ligger langt unna kommunal kjernevirksomhet og kommunedirektøren vurderer at det ikke er 

naturlig å videreføre dette. Når selskapet nå signaliserer at de ønsker å raskt kunne bidra med 

vekstkapital i selskap hvor man er eiere, viser det tydelig at kommunen blir utfordret på en 

måte som er lite forenelig med kommunens virksomhet, som primært skal være å levere 

tjenester til egne innbyggere. I tillegg vurderer en også at ytterligere plasseringer i et rent 

investeringsselskap ikke er innenfor de begrensninger finansreglementet setter. Kommunens 

interesser og begrensninger, sett opp mot selskapets interesser, kommer tydelig frem i denne 

saken. Det vurderes likevel som viktig at kommunens eierpost i selskapet ikke vannes ut 

gjennom at det gjennomføres en rettet emisjon hvor kommunen ikke deltar. Øvre tak for 

emisjonen som er rettet mot dagens eiere er på 50 %. Hvis den gjennomføres uten at 

eierkommunene deltar kan det bli svært vanskelig å oppnå negativ kontroll for kommunene. 

Det synligjør enda klarere behovet for å avklare kommunens fremtidige engasjement i 

selskapet. 

 

Det har de siste årene vært lite engasjement fra kommunene som er eiere i selskapet og det er 

uttrykt fra styreleder at dette oppleves vanskelig. Dette har en stor forståelse for og det er 

også et godt argument for en rask avklaring. På bakgrunn av dette mener en det er riktig å 

avvikle kommunens eierskap i Prebio AS. Det vurderes som riktig å orientere øvrige 

aksjonærer om kommunens videre engasjement slik at øvrige eiere kan foreta selvstendige 

avveiinger med hensyn til videre engasjement i selskapet. En har ingen informasjon nå om det 

kan være aktuelle kjøpere til aksjeposten og eventuelt hva det kan være mulig å oppnå. 



Kommunedirektøren ber om en fullmakt til å utrede saken med hensikt å finne en god løsning 

for avklaring av fremtidig eierskap i Prebio AS. Når en kommer frem til et anbefalt forslag vil 

saken fremmes for politisk behandling. 
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Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Prebio AS 

Sted: Daugstadvegen 445, 6392 Vikebukt 

Dato: 20.01.2021 

Kl.: 12:00-13:00 

 

Til behandling foreligger: 

1. Åpning av møtet og opprettelse av fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har møtt 

2. Valg av møteleder 

3. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

5. Forslag til generalforsamlingen om å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved 
nytegning av aksjer. 

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og 
videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behovet for fleksibilitet med 
hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis 
mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør. 

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag om fullmakt om kapitalforhøyelse: 

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 370 067 ved utstedelse av 
inntil 370 067 nye aksjer pålydende NOK 1. Tegningskurs skal være mellom NOK 10 og NOK 
30 og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. 

2. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan ikke fravikes av styret. 

3. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 7.12.2022 
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6. Godkjennelse av styrets forslag til endring av vedtektene: 

Bakgrunn for forslag til endringer er styrets behandling den 11.11.2020, der vedtekter og 
hensiktsmessigheten av disse opp mot dagens virksomhet ble vurdert. Selskapet vedtekter §1 ble 
foreslått endret fra «Selskapets navn er Prebio AS» til å lyde «Selskapets navn er SMK utvikling AS». 
Dette da eksisterende navn ofte forveksles med det tidligere laboratorieselskapet, det nye navnet 
peker mot hovedoppgaven til selskapet som er utvikling av eierskapet i det som en gang var Sintef, 
Molab og Kystlab. 

Selskapets vedtekter §3 Selskapets formål, vedtektene er ikke lengre i samsvar med dagens situasjon, 
da det ikke lenger er operativ analysedrift i selskapet. Selskapet er nå et rent holdingselskap. Det ble 
foreslått å endre § 3 til å lyde «Selskapets formål er investeringsvirksomhet, herunder kjøp og salg av 
aksjer i andre selskap, samt alt som står i forbindelse med dette. Selskapet skal hensynta FN`s 
bærekraftsmål i sine investeringer.» 

 

Vedtekt § 1 endres fra 

Selskapets navn er Prebio AS 

til 

Selskapets navn er SMK Utvikling AS. 

 

Vedtekt § 3 endres fra 

Selskapets formål er å samarbeide med, opprette og delta i selskap rettet mot salg av analyse- og 
rådgivningstjenester til næringslivet og offentlige organer innenfor områdene 
internkontroll/kvalitetssikring, næringsmidler og miljø, samt det som naturlig står i forbindelse med 
dette.  

til 

Selskapets formål er investeringsvirksomhet, herunder kjøp og salg av aksjer i andre selskap, samt alt 
som står i forbindelse med dette. Selskapet skal hensynta FN`s bærekraftsmål i sine investeringer. 

 
Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig. (se vedlagte 
fullmaktsblankett). 
 

På vegne av styret 

Bjørn-Vegard Løvik 
Styreleder  

(elektronisk signert) 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: C38  

Arkivsaksnr.: 21/119    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

SIGNERING AV TRØNDERSK MATMANIFEST 2021, FRØYA KOMMUNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune tilslutter seg Trøndelag matmanifest  

 Ordføreren signerer Trøndersk Matmanifest 10. Februar 2021  

 DalPro AS følger opp punktene i matmanifestet på vegne av kommunen 

 

 

Vedlegg: 

 

Matmanifest, eksempel. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Trøndersk Matmanifest 
Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk 

matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. 

Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet.  

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS baserer sin virksomhet på Trøndersk Matmanifest – en bærebjelke 

for alle våre aktiviteter og prosjekter. Som første region i verden, fikk Trøndelag et eget 

matmanifest februar 2011. Det både forplikter og begeistrer. Et bredt spekter av aktører 

framsnakker maten og råvarene fra Trøndelag. Dette gjør maten synlig i mange forskjellige 

sammenhenger, og bidrar til stolthet og identitet både innen landbruket og sjømatnæringen. 

Råvarer fra regionen er blitt en sentralt og naturlig del av tilbudene hos hoteller, restauranter og 

slakteri, så vel som offentlige aktører, dagligvarekjedene Rema 1000 og MENY Midt-Norge, samt hos 

barnehager og skoler. 

Signering av Trøndersk Matmanifest 

Å signere Trøndersk Matmanifest innebærer at aktørene har et sterkt ønske for å jobbe etter de 8 

intensjonene i manifestet – både i hverdagen og når det skal legges strategier og planer. Ved å 

signere sier du at bedriften ønsker å bidra til å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes 

mangfold, smak og særpreg fra hav til høgfjell. Det innebærer også å bidra til å bruke råvarer og 



produkter som fremmer matglede og helse. Bedriften kan vektlegge og jobbe etter utvalgte punkter 

blant intensjonene i det Trønderske Matmanifestet. 

Det er altså ikke bare festmaten som skal trekkes fram. Hverdagsmaten er like viktig, og i Trøndelag 

fins det gode råvarer som gir matglede på en helt vanlig tirsdag også. 

(kilde: https://www.matriketmidt.no/prosjekter/troendersk-matmanifest/)  

De 8 løftene i matmanifestet er intensjonsbasert, og det er opp til hver enkelt aktør å finne ut av 

hvordan, og i hvor stort omfang, de følger opp. 

1. Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og 

særpreg, fra hav til høgfjell 

2. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse 

3. Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon 

4. Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen 

5. Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner 

6. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn 

7. Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge 

8. Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av 

trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning 

Matregionen Hitra og Frøya 
Øyriket er en sterk matregion, ledende på matproduksjon fra havet, og betydningsfull 

landbruksproduksjon. Regionen har en stor andel prisvinnende lokalmatprodusenter som baserer 

produksjonen sin på et mangfold av råvarer. Ved å tilslutte seg det Trønderske Matmanifestet vil 

Hitra og Frøya kommuner ha et sterkt ønske om å jobbe for og med hele eller deler av punktene i 

Trøndersk Matmanifest.  

Kommunene vil gjennom strategier og planer jobbe for å nå intensjonene i Trøndersk Matmanifest. 

Det interkommunale selskapet DalPro vil være et viktig verktøy for å nå målene i operasjonalisering 

av Matmanifestet. 

DalPro 
DalPro vil gjøre ved å lede og koordinere arbeidet for at Frøya og Hitra skal nå de 8 punktene i 

matmanifestet, og følgende mål er etablert: 

Visjon: Frøya og Hitra - Regionen for matopplevelser 

Hovedmål:  

Lokalmat og matopplevelser fra Hitra og Frøya skal videreutvikles i tråd med Trøndersk matmanifest 

og gi grunnlag for å befeste posisjonen til Frøya og Hitra som en ledende matregion i Trøndelag. 

Delmål: 

 Koordinere Hitra og Frøya sin deltakelse på Trøndersk Matfestival i Trondheim 29.-31.juli og 

«Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» 5.-7.aug i 2021. 

 Etablere det lokale markedet knyttet til «Trøndersk Matfestival - et sted nær deg» som en 

årlig aktivitet på Hitra og Frøya, og videreutvikle denne. 



 Samarbeide med turistnæringen for å gjøre regionen enda mer attraktiv som 

matdestinasjon. 

 I 2022 blir Trondheim og Trøndelag sett utenifra og skal markeres som European Region of 

Gastronomy. DalPro ønsker å samarbeide med Oi! Trøndersk Mat og skape mataktiviteter 

dette året som løftes videre i 2022: 

a. Måltidet fra holdepunkt til høydepunkt på institusjonene. Invitere matgledekorpset 

for å bidra til å løfte måltidet - koble kjøkken, ledelse og pleiere på institusjon for å 

løfte mot felles mål for måltidsglede. 

b. Videreføring av Ung restaurant mot 10.trinn som viktig rekrutteringstiltak for å få 

de unge til å bli interessert i matnæringa og velge det som karrierevei (i samarbeid 

med Guri Kunna vgs, restaurant og matfag) 

c. Befeste andre onsdag i februar der Trøndersk Matmanifest feires sammen med Mat 

og Helse faget hos 9.trinn – og sette søkelyset på betydningen av matregion Frøya 

og Hitra i dag og i fremtida. 

d. Og andre prosjekt 

 Lete etter muligheter for samarbeid og prosjekter for lokalmatprodusentene.  

 

Signering av Trøndersk Matmanifest for Frøya og Hitra 
Signeringen av Trøndersk Matmanifest for Frøya og Hitra kommuner vil foregå på Kommunenes 

felleseide bedrift DalPro AS 10. februar 2021. Oi! vil sammen med ordførerne legge til rette for 

signeringen for kommunene. Kommunene gir «stafettpinnen» videre til DalPro AS for å følge opp 

punktene i Trøndersk Matmanifest. 

 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren innstiller på at  

 Frøya kommune tilslutter seg Trøndelag matmanifest og at ordføreren signerer Trøndersk 
Matmanifest 10. Februar 2021  

 DalPro AS følger opp punktene i matmanifestet på vegne av kommunen 

 

 

 

 



Vi slutter oss til følgende:

Forøvrig slutter vi oss til det nordiske matmanifestet.

Å slutte seg til det trønderske matmanifestet innebærer at man erkjenner de
verdiene manifestet beskriver og lar dette påvirke strategier, beslutninger og handlinger.

Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold,
smak og særpreg, fra hav til høgfjell.

Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.

Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon.

Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen.

Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner.

Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn.

Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge.

Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling
av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning.

Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videre-
utvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker,
organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet.

TR Ø N D E R SK M ATM AN I F E ST

4. februar 2011

10. februar 2021

Kris n Furunes Strømskag
ordfører

Frøya kommune



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2582    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

Kommunalt Næringsfond 2021 - Frøya kommune 

Revidering av satsningsområder og presisering av fondets funksjon og vilkår 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret beholder vedtektene for Næringsfondet uendret 

2. Kommunestyret justerer satsningsområder som følger: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

e. Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

3. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger 

administrasjonen å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

b. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og 

grender 

c. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

d. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

e. Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en 

klausul om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, 

ikke kan selges i løpet av 2 år 

f. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt 

tilskudd. Hvordan har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra 

Næringsfondet 

g. Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan 

bedriften har utviklet seg 

 

 



Vedlegg: 

 

 Vedtekter 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 6.000.000 kr ble finansiert over Havbruksfondet. 

Vedtak ble fattet i kommunestyret i september 2019; vedtekter og satsningsområder. 

Fullstedige vedtekter ligger som vedlegg i saken. 

 

 

Vedtektene sier følgende: 

 

 Støtte gis som tilskudd 

 Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. 

Kommunelovens §51) 

 Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

 

 

Vedtektene definerer også vilkår for å motta støtte: 

 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 

 35% støtte til harde investeringer 

 50% støtte til myke investeringer 

 Ikke støtte til lett omsettelige varer 

 Max tilskuddsbeløp: 200.000 kr 

 Motiverende og utløsende – ikke igangsatt før søknad sendes inn 

 Bosatt i Frøya kommune  

 Ikke tilskudd til drift 

 Tilskudd kan gis til fellestiltak 

 50% forskudd  

 

 

Det er Formannskapet som forvalter fondet og som fatter vedtak om tilskudd. Søknader 

under 40.000 kr behandles administrativt. Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende. 

Blått kompetansesenter (BKS) har en rolle som støtteressurs i å skrive søknader. I de små 

bedriftene får de – i en søknadsprosess – hjelp til å strukturere tanker og ideer, planlegge og 

til strategisk utvikling.  

 

 

Økonomi 

 

Vi hadde et gjenstående beløp i det gamle næringsfondet. I løpet av 2020 ble det overført 

midler fra Orkdalsregionen (235.000 kr) samt ekstra statlige korona-midler øremerket 

kommunale næringsfond (978.706 kr).  

 



Prosjekt Navn   Saldo 

112016 Kommunalt næringsfond Gammel saldo - bundet driftsfond 334 568 

  Fra Havbruksfondet Disposisjonsfond 2020-2023 6 000 000 

  IB September 2019   6 334 568 

  Orkdalsregionen   235 000 

  Fylkeskommunen Korona   978 706 

   Totalt   7 548 274 

 

I sak 155/20 i kommunestyret, 10.12.2020 - Disponering av Havbruksfondet 2020 – ble det 

avsatt ytterligere 1.500.000 kr til Næringsfondet. 

 

Vedtatt støtte i 2019 beløper seg til 562.669 kr, hvor av det er utbetalt 413.308 kr, fordelt på 

9 søknader. 

Vedtatt støtte pr november 2020 beløper seg til 3.319.144 kr, hvor av det er utbetalt 

1.464.425 kr, fordelt på 30 søknader. Etter november 2020 har vi mottatt ca 10 nye søknader 

som ikke er behandlet. 

 

Gjeldende satsningsområder 

 

Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og satsingsområder er vedtatt: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser  

 Tiltak som styrker fiskere  

 

Diskusjon i Formannskapet - november 2020 

 

I formannskapets møte 24.11.2020 ble Næringsfondet diskutert. Administrasjonen presenterte 

gjeldende vedtekter og satsningsområder samt fondets utvikling siden 2019. Vi opplever en 

økende søknadsmengde. Administrasjonen fikk følgende tilbakemelding fra formannskapet: 

 

 Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

 Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

 Maksimalt beløp på 200.000 er OK 

 Viktig at tilskuddet stimulerer til satsning og utvikling 

 Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

 Tilskuddet skal være utløsende 

 Hvor ofte kan man søke? Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

 Definisjonen av «lettomsettelige varer» må skjerpes. Det skal legges inn en klausul om 

at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet 

av 2 år 

 Tilskuddsmottakere bør rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan 

har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 



 Tilskuddsmottakere bør inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften 

har utviklet seg 

 Vi bør avsette midler fra Havbruksfondet fortløpende 

 Næringsfondet bør ha fokus på unge søkere 

 Bedrifter i omstilling er interessant 

 Fortsatt fokus på primærnæringer – fiskeri og gårdsbruk 

 Det bør være balanse mellom tilskuddsbeløp og totalt fond 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at vedtektene for Næringsfondet ivaretar kommunens intensjoner 

og foreslår at de holdes uendret. 

 

Kommunedirektøren foreslår at styringsdokumentet – satsningsområder – utvides og tar 

hensyn til de innspill som har fremkommet i prosessen. 

 

Kommunedirektøren foreslår en justering av satsningsområder: 

 

 Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

 

Kommunedirektøren foreslår videre at innspill fra formannskapet skal ligge til grunn for 

vurdering av søknader: 

 

 Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

 Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

 Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

 Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

 Definisjonen av «lettomsettelige varer» må skjerpes. Det skal legges inn en klausul om 

at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet 

av 2 år 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan 

har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

 Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften 

har utviklet seg 

 Bedrifter i omstilling er interessant 

 

 

 

 



          Vedlegg 2 

 

Vedtekter - kommunalt næringsfond – Frøya kommune 
 

§ 1 Vedtektene omfatter  
 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. I KST-

møte 23.05.2019 – sak 62/19 - ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr. 

 

Retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Frøya kommune. 

 

§ 2 Formål  
 

Fondet skal benyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling i Frøya kommune.  

Fondsmidlene skal prioriteres til tiltak som er i tråd med satsningsområdene. 

Satsningsområdene kan endres i planperioden. 

 

§ 3 Støtteformer  
 

▪ Støtte gis som tilskudd 

▪ Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. 

Kommunelovens §51) 

▪ Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

 

§ 4 Støttevilkår  
 

▪ Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov 

▪ Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar 

▪ Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern 

ekspertise, konsulenter og egeninnsats 

▪ Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og 

datautstyr 

▪ Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr 

▪ Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor 

for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet 

▪ Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 

fondet 

▪ Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 

være registrert i kommunen 

▪ Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 

oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid 

▪ Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis støtte 

kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter 



▪ Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke 

er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort 

▪ Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 

blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen 
 

§5 Forvaltning av fondet  
 

▪ Formannskapet forvalter fondet. Saksbehandler behandler søknader og innstiller til 

formannskapet med vurdering og anbefaling 

▪ Søknader med tilskuddsbeløp under 40.000 kr kan behandles og vedtas 

administrativt. Det påligger saksbehandler å informere formannskapet 

▪ Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende  
 

§ 6 Utbetaling og rapportering  
 

▪ Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 

etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i 

spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt 

▪ 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 

Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år 

etter at søknaden er innvilget 

▪ Det kan gjøres unntak fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak. Dette 

behandles administrativt 

▪ Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold 
 

§ 7 Godkjenning av vedtekter  
 

Vedtekter for kommunalt næringsfond kan endres etter vedtak i Formannskapet.  

 

 

Vedtatt kommunestyret – Frøya kommune – 26.09.2019 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U00  

Arkivsaksnr.: 20/2586    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

REGLEMENT FORHANDLINGSUTVALG NÆRING  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i 

punkt 1-8 i saksframlegget. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Administrasjonen er utfordret på å komme med forslag til retningslinjer for arbeidet i 

forhandlingsutvalget. Forslaget baserer seg på de utfordringer forhandlingsutvalget har støtt 

på i prosess og uklarheter i hvordan utvalget kan agere i møte med næringsaktører.  

 

Saken har vært oppe til politisk behandling og foreslått utsatt. I formanskapets behandling av 

saken fremkom forslag til endringer av reglementet. De er hensyntatt i nytt forslag. 

I nytt forslag er det fortydliget hvilke sakes som skal opp til politisk behandling og ikke.  

 

Økonomireglementet skal legges til grunn for arbeidet i forhandlingsutvalget. Dette reguleres i 

punkt 4 i reglementet. Reglementet skiller mellom saker som allerede har gjennomgått politisk 

behandling og de som ikke har vært gjenstand for det. Som eksempel på sak etter punkt 4a: 

Kommunen har vedtatt sak om etablering av nytt høydebasseng. I budsjettet ligger bl a erverv 

av grunn. Om prosjektet holder seg innen for gitte økonomiske rammer/ budsjett, er det ikke 

behov for at saken skal opp til ny politisk behandling. 

 



REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALGET I FRØYA KOMMUNE 

Vedtatt av kommunestyret 10.12.2020 

 

1. OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING 

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren 

utpeker to medlemmer som fungerer som sekretariat. 

2. ANSVARS- OG MYNDIGHETSOMRÅDE  

Forhandlingsutvalget er et arbeidsutvalg for formannskapet på følgende områder:  

a. Forhandlinger om erverv, salg, leie, eller feste av grunn - Utvalget har mandat til å 

forhandle fram avtale om salg av eiendom eller rettigheter knytta til eiendom og 

om erverv av grunn 

b. Kommunens representant i dialog og forhandlinger med næringsaktører  

3. ARBEIDSMÅTE 

Forhandlingsutvalgets oppgave er å være kommunens kontaktpunkt opp mot nærings-

aktører som ønsker dialog med kommunen i saker som faller inn under punkt 2. 

Utvalget skal være kontaktpunkt opp mot formannskapet, og holde formannskapet 

løpende orientert om saker utvalget jobber med. Rammen for forhandlingene med 

næringsaktøren(e) settes av formannskapet. 

4. ØKONOMIREGLEMENTET LEGGES TIL GRUNN  

Etter behandling i forhandlingsutvalget, forutsetter utvalget at økonomireglementet 

legges til grunn når erverv av eiendom skal gjennomføres. Dette vil si: 

a. Hvis ervervet gjøres gjennom et investeringsprosjekt, og prosjektet allerede 

har nok midler, vil ervervet bli gjennomført uten ytterligere politisk behandling 

b. Hvis ervervet krever ytterligere midler, og disse foreslås som en 

omdisponering mellom eksisterende prosjekter, har formannskapet fullmakt til 

å gjøre dette i tråd med økonomireglementet. 

c. Hvis ervervet krever et høyere låneopptak og opprettelse av et nytt 

investeringsprosjekt, eller det foreslås bruk av disposisjonsfond eller overføring 

fra drift så må kommunestyret vedta dette. 

 

For b. og c.: Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk 

godkjenning. Avtalene godkjennes av kommunestyret. 

 

5. MANDAT 

Utvalget trer i funksjon etter vedtatt mandat fra Formannskapet eller andre, jfr. punkt 

2. Formannskapet skal informeres fortløpende om utvikling i enkeltsaker. 

Formannskapet skal, basert på situasjonsrapport, vedta detaljert mandat til 

forhandlingsutvalget for videre prosess og forhandlinger. 

6. SAKSBEHANDLINGEN  

Kommunelovens saksbehandlingsregler gjelder så langt de passer.  

Forhandlingsutvalget kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende 

interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært 

unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova). 

Kommunedirektøren er saksbehandler og sekretariat for forhandlingsutvalget. 



7. ENDRING AV REGLEMENT 

Endringer i reglementet for Forhandlingsutvalget må godkjennes av kommunestyret. 

8. IKRAFTTREDELSE  

Retningslinjene gjelder fra vedtaksdato. 

 

Kommunelovens § 5-7 Utvalg  

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkes-kommunale 

formål og for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten. Kommunestyret 

kan selv også opprette utvalg med ansvar for en geografisk del av kommunen 

(kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 

varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker 

utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av 

lov. 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av 

utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg. 

Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 

prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 

Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende 

myndighet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget imøtekommer 

de behov kommunen har. Forslaget er i tråd med Kommunelovens §5-7 – Utvalg. 

Kommunedirektøren innstiller derfor på at Kommunestyret godkjenner forslag til 

retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i saken. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01 &13  

Arkivsaksnr.: 20/2447    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING - NÆRINGSLIVETS BETYDNING FOR LEVENDE OG 

BÆREKRAFTIGE LOKALSAMFUNN (DISTRIKTNÆRINGSUTVALGET) 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til orientering og støtter utvalgets 

vurderinger og forslag 

 

 

Vedlegg: 

 

 Høringsbrev 

 Utredning Distriktnæringsutvalget – NOU 2020:12 

 

Saksopplysninger:   

 

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 27. september 2019 for å 

vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En viktig del av 

utvalgets mandat har vært å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, 

og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. 

Utvalgets utredning- Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn 

(NOU 2020:12) ble overlevert til Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 28. oktober 2020. Nærings- og fiskeridepartementet og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at berørte og interesserte aktører 

vurderer utvalgets anbefalinger, og sender derfor rapporten på høring. 

 

Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. Næringslivet i mange 

distriktsområder går godt, og folk bor der verdiene er og blir skapt. Vi har sterke 

næringsmiljøer, innovative bedrifter, arbeidsplasser og kunnskapsmiljøer fordelt over hele 

landet. Dette er styrker Norge skal bygge videre på. Det viktigste for levende lokalsamfunn i 

hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende og skaper nye lønnsomme 

arbeidsplasser. 

Norge er i omstilling. Teknologiutvikling og klimautfordringer påvirker hele samfunnet. 

Omstillingsdyktige lokalsamfunn og bærekraftige regioner trenger et lønnsomt og vekstkraftig 

næringsliv. Næringslivet må bli grønnere, smartere og mer nyskapende. Norges naturressurser 

gir grunnlag for aktivitet, innovasjon og næringsutvikling over hele landet. Ressursene må tas 

i bruk på en bærekraftig måte og gi grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser. 



 

Ut over å bidra med verdiskaping og arbeidsplasser kan næringslivet ha viktige roller i 

distriktene. Bedriftene er viktige for lokal samfunnsutvikling og en del av løsningen på mange 

utfordringer i Distrikts-Norge. Næringslivet er avhengig av lokale faktorer som kompetanse, 

infrastruktur, velferdstilbud, skoler og arealer og av faktorer utenfor lokalsamfunnene som 

tilgang til kapital og samarbeidspartnere. Norske bedrifter er i økende 

grad del av nasjonale og internasjonale verdikjeder. 

Nasjonal politikk innenfor en rekke sektorer påvirker muligheter for næringsutvikling, og 

sammenhengen mellom de ulike politikkområdene er viktig for vekst- og omstillingsevnen i 

norsk økonomi. Næringspolitikken skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping, innenfor 

bærekraftige rammer. Ulike deler av landet har særegne muligheter og ulike forutsetninger for 

næringsvirksomhet. I årene framover vil aldrende befolkning sette press på velferdstjenester, 

men også på tilgangen til kompetent arbeidskraft i næringslivet. Dette er 

en særskilt utfordring i distriktene. 

Målet for regjeringens regional- og distriktspolitikk er regional balanse gjennom vekstkraft, 

likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en 

balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for 

utvikling og verdiskaping nå og i fremtiden. Dette vil legge til rette for å holde på 

hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. En utredning kan bidra til å identifisere hvilken verdi og 

betydning privat næringsliv har for å oppnå målsettingen om levende lokalsamfunn og 

bærekraftige regioner. 

Den kan også bidra til å synliggjøre muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom og 

bærekraftig næringsvirksomhet i distriktene. 

 

Problemstillinger som skal drøftes i utvalget 

 

Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål. En 

viktig del av arbeidet vil handle om å beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er og 

synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. 

 

Utvalget skal utrede og gi anbefalinger på følgende områder: 

 

1. Beskrive næringslivets utvikling i ulike deler av landet. Relevante størrelser er bl.a. 

verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekter. Utvalget skal også beskrive hvilke 

næringer som er viktige for ulike deler av Distrikts-Norge, og på hvilken måte de er 

viktige 

2. Kartlegge betydningen for næringslivet i distriktene av å være del av nasjonale og 

internasjonale verdikjeder 

3. Vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på 

lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Utvalget skal videre vurdere hvordan det best kan 

legges til rette for lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i distriktene 

4. Hvordan legge best mulig til rette for at bærekraftig utnytting av naturressursene også 

gir positive virkninger for lokalsamfunnene? 

 

Utvalget avgjør selv hva som er hensiktsmessig definisjon av distrikt og geografisk inndeling 

for analysene. 

 

Sentralitetsklasser 

 



Begrepene «Distrikts-Norge», «distrikt» og «distriktsnæringer» er sentrale begreper i 

utredningen. Begrepene brukes forskjellig i ulike sammenhenger. I det offentlige ordskiftet er 

for eksempel distrikt ofte ment som det meste av landet utenfor de største byene (Onsager, 

2019). I noen tilfeller er byer i fylker med mange distriktskommuner, som for eksempel 

Hamar og Tromsø, også definert som en del av distriktene. 

Sentralitet er en viktig forklaringsfaktor i studier og forståelsen av distrikts- og 

regionalutvikling, og er derfor også en viktig del i de vanligste distriktsog regionalpolitiske 

analysemodellene. Statistisk sentralbyrås sentralitetsindeks rangerer alle kommuner fra 0 til 

1000 etter befolkningens tilgang til arbeidsplasser, tilgang til private og offentlige tjenester og 

avstanden til disse. Indeksen er igjen inndelt i seks klasser fra 1 (mest sentrale kommuner) 

til 6 (minst sentrale kommuner). 

 

Kartet i figur 2.2 (under) viser kommuner etter sentralitet i Norge.  

 

Sentralitetsklasse 1 består av Oslo og fem omegnskommuner.  

I sentralitetsklasse 2 er det totalt 19 kommuner – åtte byområder i tillegg til flere 

omegnskommuner til Oslo.  

Sentralitetsklasse 3 består av drøyt 50 kommuner. De ligger i om lag 15 byområder. Disse 

tre sentralitetsklassene er forholdsvis like i innbyggertall, og har til sammen 3,7 millioner 

innbyggere. Foruten et ganske stort område på Østlandet ligger disse kommunene i et 

belte på Sørlandet og rundt Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og 

Tromsø. 

Sentralitetsklasse 4 består av 71 kommuner, spredt utover hele landet. I tillegg til flere 

byomlandskommuner, er en del småbyer som Risør, Rana og Alta, i denne klassen.  

I sentralitetsklasse 5 er det nesten 100 kommuner med til sammen 500 000 innbyggere. Her 

finner man småsenterkommuner som Tinn, Sogndal og Ørland.  

I sentralitetsklasse 6 er det 113 kommuner med til sammen 235 000 innbyggere. I Nordland 

og Troms og Finnmark er relativt mange kommuner i denne klassen, Trøndelag har 14 mens 

45 er i Sør-Norge. Gjennomsnittskommunen i sentralitetsklasse 6 har 2000 innbyggere. 

Kommunene i sentralitetsklasse 5 og 6 dekker til sammen over 70 prosent av arealet i Norge, 

og har 14 prosent av innbyggerne. 

 

Frøya er i sentralitetsklasse 6. 

 

 



 
 

Utvalgets vurderinger og forslag 

 

Utvalget er bedt om å vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i 

distriktene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Utvalget er også bedt om å vurdere hvordan 

det best kan legges til rette for lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i distriktene og for at 

utnytting av naturressursene også skal gi positive virkninger for lokalsamfunnene. 

 

Bidrar næringslivet til sentralisering? 

 

 Det kan være en målkonflikt mellom et spredt bosettingsmønster, desentralisert 

sysselsetting og målet om å legge til rette for høyest mulig samlet verdiskaping. 

Myndighetene må imidlertid ta hensyn til det totale samfunnsregnskapet, ikke bare 

verdiskapingen i smal forstand. På dette området, som på mange andre områder, må 

man avveie ulike målsetninger. Spredt bosetting har en kulturell og sosial egenverdi 

for landet og er også viktig for å utnytte den næringsmessige kompetansen i 

distriktene 

 Spredning av arbeidsplasser for folk med høyere utdanning er viktig for å skape et 

variert arbeidsmarked, som bidrar positivt til bosetting og næringsutvikling i 

distriktene. Utvalget mener det er mulig å påvirke de sterke sentraliseringskreftene, 



men at dette krever et høyt ambisjonsnivå med målrettede virkemidler, herunder 

desentralisert lokalisering av offentlige institusjoner. Det bør etableres et eget 

verdiskapingsprogram for næringsutvikling i distriktene rettet inn mot bedrifter med 

høy andel av ansatte med høyere utdannelse 

 Ved oppretting av nye statlige virksomheter, strukturendringer eller omlokaliseringer 

av eksisterende virksomheter må vurderinger av lokaliseringspolitiske hensyn tillegges 

langt større vekt enn det som har vært tilfellet fram til i dag. Det må legges betydelig 

vekt på lokalisering i regionale sentra, der virksomhetene har størst potensial til å 

bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser, både med hensyn til omfang og bredde 

 Utvalget støtter regjeringens innstramming som gjør at direktorater og etater ikke 

lenger kan legge ned statlige kontorer uten aksept fra regjeringen. Dette ut fra en 

erkjennelse av at en må unngå at enkeltsteder rammes urettmessig hardt når statlige 

arbeidsplasser flyttes eller legges ned 

 Det er en styrke for statlige tilsyn, etater og direktorater å være lokalisert sammen 

med sterke næringsmiljøer i ulike deler av landet. Dette kan også gi vekst i 

forretningsmessige tjenestenæringer i distriktene. Det bør utvikles en politikk for smart 

spesialisering der statlige virksomheter som er knyttet til enkeltnæringer, plasseres i 

regioner der næringen de fører tilsyn med, også er godt representert. Dette kan bidra 

til bosetting og verdiskaping og til å utvide lokale kompetansemiljøer knyttet til lokal 

ressursforvaltning og næringsgrunnlag 

 Positive og negative geografiske virkninger bør synliggjøres før det fattes beslutninger 

om lokalisering av statlige virksomheter. Utvalget mener at konsekvensene av endret 

tilgang til statlige tjenester for næringslivet i distriktsområder bør være en del av 

beslutningsgrunnlaget i store reformer. 

 Investeringer i tettstedsutvikling, infrastruktur og lokale utdanningstilbud er tiltak som 

kan øke bostedsattraktiviteten, og samtidig øke konkurranseevnen og langsiktige 

vekstutsikter for næringslivet i distriktene 

 Utvalget mener det bør gjennomføres en ny, nasjonal flyttemotivundersøkelse for å 

kartlegge hvilke forhold som er avgjørende for unges bostedspreferanser. Et sentralt 

formål med kartleggingen bør være å belyse hvilke politiske grep som kan gjøres for å 

påvirke unges valg av bosted 

 

Har næringslivet i distriktene noen særskilte utfordringer? 

 

 Næringslivet i distriktene har særlige utfordringer knyttet til infrastruktur, avstand, 

geografi, ensidig næringsgrunnlag og svakere befolkningsvekst sammenlignet med 

resten av landet. Det bør møtes med særskilte tiltak rettet mot de utfordringene som 

næringslivet i distriktsområder møter 

 Det viktigste for politikkutviklingen er å møte utfordringene i distriktsnæringslivet 

som skyldes den økonomiske og demografiske utviklingen, og som på sikt vil gjøre 

arbeidskraftstilgangen enda mer krevende for distriktsnæringslivet 

 Det kan være utfordrende å vurdere måloppnåelsen for dagens distriktspolitiske mål. 

Det skyldes delvis uklare mål og delvis mangel på tydelige og målbare indikatorer. For 

å øke treffsikkerheten og bedre effekten av virkemidlene i distriktspolitikken anbefaler 

utvalget at det utvikles målbare indikatorer for de overordnede distriktspolitiske 

målene 

 

Hvordan sikre næringslivet i distriktene tilgang til kompetent arbeidskraft? 



 

 Det bør innføres insentiver for at universiteter, høyskoler og fagskoler skal etablere 

flercampusmodeller for å møte arbeids- og næringslivets behov over hele landet, 

samtidig som det skapes relevante kunnskapsmiljøer i krysningspunktet mellom 

utdanning, forskning og næringsliv 

 Institusjoner innenfor høyere utdanning er i stor grad lokalisert i sentrale områder. 

Strukturreformen som er gjennomført, vil kunne bidra til ytterligere sentralisering av 

utdanningsinstitusjonene, ved at utdanningstilbud i distriktene blir lagt ned. 

Insentivsystemet og finansieringen av universitetene, høyskolene og fagskolene bør 

utformes slik at det stimulerer til desentralisert studiestedstruktur 

 For å dekke det lokale og regionale næringslivets behov for arbeidskraft er det behov 

for fleksible etter- og videreutdanningstilbud i regi av universitetene, høyskolene og 

fagskolene, utover det som tilbys i dag 

 Samarbeid om forskning og utvikling mellom universiteter, høyskoler, 

forskningsinstitusjoner, fagskoler og næringslivet i distriktene bør styrkes. De store 

bedriftene drar nytte av etablerte samarbeid, men terskelen for at mindre bedrifter skal 

dra nytte av dette, kan ofte være for høy. Her har alle aktørene et felles ansvar. 

Offentlige virkemidler som stimulerer mindre bedrifter i distriktene til slikt samarbeid, 

bør prioriteres 

 For å sikre bedre samhandling mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, bør 

det vurderes nye krav om praksisopphold i bedrifter ved flere utdanningsretninger, 

etter modell av sivilingeniørstudiet ved NTNU 

 Digitale læringsplattformer gir muligheter for å gjøre opplæringstiltak og 

etterutdanning lettere tilgjengelig for distriktsnæringslivet 

 Regionale trainee-ordninger er målrettede og effektive ordninger som kan bidra til at 

bedrifter i distriktene lettere får rekruttert nyutdannede med ønsket kompetanse. 

Ordningen styrker også bosettingen i de aktuelle kommunene. Flere regioner bør 

vurdere å etablere trainee-ordninger eller videreutvikle eksis terende ordninger, slik at 

flere bedrifter kan delta 

 For å bedre tilbudet av fleksible etter- og videreutdanninger i distriktene mener 

utvalget at det er behov for å styrke insentivene i finansieringssystemene for høyere 

utdanning, herunder høyere yrkesfaglig utdanning og at det i større grad må legges til 

rette for offentlig- privat utviklingssamarbeid 

 Koronasituasjonen har vist at digitale plattformer kan brukes i større grad enn tidligere 

og dermed kan bidra til at etter- og videreutdanning i større grad kan tas fra 

distriktene. For utdanninger som er særlig etterspurt i Distrikts-Norge, bør det 

vurderes undervisningsopplegg som bidrar til desentralisert opplæring 

 Manglende tilgang til etterutdanningstilbud gjør at bedrifter i distriktene til dels må ta 

et større ansvar for å utvikle kompetansen til de ansatte enn bedrifter i mer bynære 

strøk, som har enklere tilgang til utdanningsinstitusjonene. For å øke næringslivets 

investeringer i kompetanseutvikling i typiske distriktsområder, bør skatteinsentiver 

vurderes. En modell kan være en Kompetansefunn-ordning rettet spesielt mot 

næringslivet i typiske distriktskommuner 

 Fødselsunderskudd, redusert arbeidsinnvandring og sterkere utvikling av 

kunnskapsintensive næringer i byer og regionsentra skaper enda større utfordringer for 

arbeidskraftstilgangen i distriktsnæringslivet. Det kan være behov for effektive 

personrettede tiltak for å motvirke dette 

 



Bidrar differensiert arbeidsgiveravgift til å fremme næringsutvikling i distriktene? 

 

 Differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for å nå distrikts- og 

regionalpolitiske mål og bør videreføres 

 Samtidig er sammenhengen mellom bosted og arbeidssted svakere i dag enn tidligere. 

Den teknologiske utviklingen framover vil trolig forsterke denne tendensen, selv om 

det fortsatt vil være behov for å være del av et arbeids- og fagmiljø. Dette gir 

muligheter både for økt sentralisering og økt desentralisering. Det kan ha betydning 

for innrettingen av distriktspolitiske virkemidler 

 Dersom en ønsker å endre befolkningens flyttepreferanser, er trolig personrettede 

virkemidler og virkemidler som kan øke bostedsattraktiviteten i distriktskommuner, 

godt egnet. Årsaker til befolkningens flyttepreferanser er komplisert, og det er 

nødvendig med oppdatert kunnskap om dette for å identifisere de meste målrettede 

virkemidlene 

 

Hvilke utfordringer og muligheter møter næringslivet i distriktene som følge av grønn 

omstilling? 

 

 Et høyt utdanningsnivå i befolkningen, kapitalmarkeder som fungerer godt og 

velfungerende institusjoner, herunder trepartssamarbeidet, gjør at Norge som nasjon 

står relativt godt rustet til grønn omstilling 

 Næringslivet i Distrikts-Norge må bidra til å redusere globale klimagassutslipp. 

Samtidig er det viktig å huske på at mange norske bedrifter allerede har et svært lite 

klimagassavtrykk sammenlignet med bedrifter i resten av verden. Dette kan bidra til 

økt konkurransedyktighet i et lavutslippssamfunn der forurenserne i større grad må ta 

kostnadene for sine utslipp. Det er imidlertid sentralt at norske bedrifter ikke 

underlegges et strengere regime for klimagassutslipp enn bedriftenes utenlandske 

konkurrenter. Dette må i tilfelle kompenseres med for eksempel en klimatoll 

 Norsk fornybar kraft produseres i stor grad i distriktene. Økt grad av elektrifisering 

innenfor blant annet havbruk og maritim næring vil være positivt for norske 

kraftprodusenter, samtidig som det vil kunne gi en reduksjon i klimagassutslippene 

 Salg av opprinnelsesgarantier gir delvis et feilaktig bilde av andelen fornybar kraft som 

forbrukes av norske bedrifter. Mange norske bedrifter velger å dokumentere 

energikildene til forbruket sitt ved å vise til fornybar produksjonsandel i Norge. 

Ettersom opprinnelsesgarantier for en del av denne kraften allerede er solgt, 

markedsføres den samme fornybare kraften i enkelte tilfeller to ganger. En slik ordning 

kan støtte opp om såkalt grønnvasking av utenlandske bedrifter som har store direkte 

eller indirekte klimagassutslipp. Dette er uheldig og bidrar til å svekke tilliten til 

næringslivet og offentlige myndigheter 

 Nasjonal politikk og gode rammevilkår er av stor betydning for at næringslivet i 

distriktene skal kunne bidra til grønn omstilling. Utvalget ønsker å trekke fram 

strengere krav til skipsfarten som eksempel på et godt virkemiddel og en driver for 

innovasjon. Norge er en stor skipsfartsnasjon og det er viktig at Norge på slike 

områder går foran og skaper insentiver og markeder for nye grønne teknologier og 

løsninger som kan gi norske bedrifter konkurransefortrinn på et globalt marked. Det er 

viktig at det arbeides for internasjonale reguleringer og standarder, slik at norsk 

næringslivs løsninger får et internasjonalt marked og det ikke etableres særnorske 

standarder som begrenser mulighetene for et større marked 



 Distriktsnæringslivet er en sentral bidragsyter til arbeidet med å nå Norges klimamål 

og en del av løsningen på globale klimautfordringer. Grønn vekst innenfor industrien, 

havnæringene, jordbruk, skogbruk og reiseliv kan bidra til å redusere nasjonale og 

globale utslipp i tillegg til å skape store verdier. Samtidig er det viktig at den 

økonomiske veksten foregår i samsvar med FNs bærekraftsmål og at 

distriktskommunene også tar del i fremtidig vekst, i stedet for å få redusert sitt 

næringsgrunnlag. Det offentlige bør stimulere til grønn omstilling, blant annet gjennom 

en aktiv innkjøpspolitikk der det handlingsrommet som ligger innenfor rammene av 

internasjonale forpliktelser, blir utnyttet 

 Tiltak for å nå Norges klimaforpliktelser vil antagelig medføre betydelige kostnader 

for næringslivet i Distrikts-Norge. Næringsstrukturen i distriktene gjør at kostnadene 

trolig vil bli høyere der enn i mer sentrale områder. Det er viktig at 

distriktsnæringslivet ikke blir påført en uforholdsmessig stor andel av byrdene som 

følger av kostbare utslippskutt 

 

Hva betyr infrastruktur og markedsavstand for næringslivet i distriktene? 

 

 God infrastruktur er avgjørende for utviklingen av levende lokalsamfunn og et 

livskraftig næringsliv i distriktene 

 Tilgangen til gode infrastrukturløsninger påvirker næringslivets konkurransekraft. I en 

tid der handlingsrommet for nye investeringer reduseres, mener utvalget at 

næringslivets behov bør tillegges større vekt enn det som er tilfellet i dag 

 Store eksportnæringer er lokalisert til distriktene og effektive eksportkorridorer bør 

prioriteres for å styrke landets konkurransekraft. Store deler av eksportnæringene er 

lokalisert langs kysten, i lokalsamfunn som er avhengig av ferger. Dette innebærer 

store ekstrakostnader for folk og varetransport, noe som bør vektlegges i 

infrastrukturprioriteringene 

 Dynamikken i arbeidsmarkedet tilsier at også investeringer som utvider bo- og 

arbeidsmarkedsregioner er viktig for å bedre næringslivets tilgang til arbeidskraft 

 Digital infrastruktur er i dag en grunnleggende og kritisk infrastruktur og kan ha 

kompenserende effekt på distriktenes avstandsmessige ulemper. Statlig støtte til 

bredbåndsutbygging og fiberløsninger må forsterkes ytterligere for de områdene av 

landet som ikke ivaretas av private utbyggere 

 Nettkapasitet i distriktene må utbygges for å kunne øke landets tilgang til grønn 

kraftproduksjon og kunne omstille transportnæringen og andre næringers bruk av 

energikilder 

 Det er fortsatt viktig at kraftforedlende industri har tilgang på konkurransedyktig 

fornybar energi 

 God infrastruktur har positiv betydning for arbeid og bosetting i distriktene. Den 

omfattende veiutbyggingen som har funnet sted de siste årene, er med på å gjøre 

avstandene kortere mellom sentrum og periferi 

 

 

 

 

 

I hvilken grad benytter næringslivet i distriktene virkemiddelapparatet? 

 



 Nasjonale ordninger med likeartede tildelingskriterier gir gode insentiver til 

næringslivet i hele landet til å gjennomføre nødvendige og gode utviklingstiltak. Dette 

øker også sjansen for effektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme virkemidler 

 Nasjonale ordninger er imidlertid ikke tilstrekkelig for omstilling og videreutvikling av 

næringslivet i distriktene. Regionalt forvaltede virkemidler på ulike nivåer kan tilpasses 

regionale behov og bør styrkes. Dette gjelder den regionale innsatsen som stimulerer 

distriktsnæringslivet til å bruke mer forskningsbasert kunnskap i egen utvikling 

gjennom samarbeid med FoU-miljøer, blant annet gjennom RFF og Forregion. En 

styrking av næringshageprogrammet vil bidra til å utvide programmets geografiske 

nedslagsfelt og bransjeportefølje 

 Utvalget er kjent med at fylkeskommunene er kritiske til de senere års reduksjon i 

regionale utviklingsmidler og at dette har gjort det regionale mobiliseringsarbeidet mer 

krevende enn tidligere. Det er viktig at det samlede virkemiddelapparatet, regionalt og 

lokalt, har handlingsrom og økonomiske virkemidler til å styrke utviklingen i distrikter 

med tynne innovasjonssystemer 

 Det må være et tett samarbeid mellom fylkeskommunene og kommunene om regionale 

tiltak. For de store fylkene med høy andel distriktskommuner bør det vurderes om 

deler av ansvaret for de regionale midlene kan overføres til kommuner, 

interkommunale prosjekter eller regionråd for å sikre at det treffer best mulig lokalt og 

gir insentiv til de kommunene som satser på å utvikle lokalt næringsliv. Den regionale 

BU-ordningen som fungerte som prøveordning i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres 

2005–2015 var gode eksempler på en ordning som ivaretok bruk og utvikling av lokal 

kunnskap om næringsliv og utviklingsmuligheter i regionen. Denne ordningen kan 

foredles videre 

 

Hvilken betydning har lokalt eierskap for næringslivet i distriktene? 

 

 Utvalget anerkjenner at utenlandske eiere kan være langsiktige i sine investeringer og 

tilfører distriktsnæringslivet kapital og markedskanaler. Utvalget anser det likevel som 

uheldig dersom økt utenlandsk eierskap fører til en utflytting av hovedkontorer og 

sentralisering av strategiske funksjoner. Lokaliseringen av bedrifters hovedkontorer er 

viktig av flere årsaker. For at bedrifter skal bidra til utvikling av næringsmiljøer i en 

region er det en fordel at myndigheten til å foreta strategiske beslutninger ligger lokalt 

i regionen. Hovedkontorer lokalisert i utlandet, og i mange tilfeller manglende satsing 

på forskning og utvikling i Norge, vil være faktorer som har innvirkning på 

investeringer og utviklingen av virksomhetene 

 Utvalget ser at formuesskatten kan ha visse negative effekter for norsk privat eierskap. 

Eiere med lokal tilknytning har ofte eierskapsfortrinn, men formuesskatten kan bidra 

til at norske private eiere selger, flytter eller blir utkonkurrert av utenlandske eiere. En 

formuesskatt som demotiverer norsk privat eierskap og begrenser 

distriktsnæringslivets tilgang på kapital, vil være uheldig 

 

Hvilken betydning har fylkeskommunen for næringsutviklingen? 

 

 Det er spesielt viktig at fylkeskommunene og kommunene har handlingsrom og 

økonomiske virkemidler til å kunne ta en sterkere utviklingsrolle i distrikter med tynne 

innovasjonssystemer – for å få opp nyetableringer, næringsmiljøer, kunnskaps- og 



finansieringskoblinger, og på en fleksibel måte kunne møte distriktskommuners behov. 

De distriktsrettede rammene til dette bør styrkes 

 Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvaret for bredbåndsutbygging, men Nkom 

har fremdeles en veiledningsrolle. Bredbåndstilskuddsordningen skal bidra til at alle 

husstander i Norge får et bredbåndstilbud av god kvalitet. Digital infrastruktur er i dag 

en grunnleggende og kritisk infrastruktur, og fylkeskommunene bør ha en klar strategi 

for å styrke den digitale infrastrukturen med bredbåndsatsingen i samspill med private 

aktører 

 Ulike deler av landet har ulike næringsmessige fortrinn. Norges fremtidige 

konkurranseevne er blant annet avhengig av at vi klarer å bygge videre på de ulike 

fortrinnene. EUs system for smart spesialisering bør legges til grunn for et mer 

målrettet nasjonalt-regionalt partnerskap som kan bidra til verdiskaping basert på de 

ulike regioners fortrinn 

 Fylkeskommunene har en sentral rolle i å mobilisere for å utløse finansiering fra EU til 

næringsutvikling i distriktene. Mange av fylkeskommunene kan forsterke satsingen på 

dette området 

 Med et økt regionalt ansvar for kompetansepolitikken, mener utvalget at det også må 

vurderes å regionalisere flere av de statlige kompetanserettede virkemidlene til 

fylkeskommunene, ut fra prinsippet om forenkling og kobling av ansvar og virkemidler 

 Fylkeskommunen har et ansvar for å framskaffe og formidle kunnskap om 

næringsutviklingen i egen region til egne innbyggere, næringsliv og kommuner. Mange 

fylkeskommuner har et stort antall distriktskommuner, og de samarbeider godt med 

blant annet Distriktssenteret for å løfte kommunenes kompetanse og arbeid for å legge 

til rette for lokal næringsutvikling. Utvalget mener dette samarbeidet er svært viktig, 

men ser et behov for å styrke Distriktssenterets kompetanse om næringsutvikling og at 

kvaliteten på dataene som produseres og tilgjengeliggjøres, bedres 

 

Næringspolitikk i første linje: Hvilken betydning har kommunen for 

næringsutviklingen? 

 

 Utfordringene, og dermed løsningene, i distriktskommunene er for ulike til at det er 

tilrådelig å gi konkrete anbefalinger for samtlige distriktskommuner om hvordan de 

bør innrette den næringsrettede innsatsen. Samtidig er det på det rene at kommunene 

har en svært viktig rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for 

bostedsattraktivitet. Det i seg selv vil være en driver for næringslivet som mange 

steder har et stort udekket behov for kompetansearbeidskraft. Utvalget registrerer at 

ulike kom muner utnytter handlingsrommet ulikt, og at mange kommuner kan gjøre 

mer gjennom sin rolle som entreprenør for å legge til rette for næringsvirksomhet. For 

å styrke næringsutviklingen i distriktene bør distriktskommunene legge mer vekt på å 

være gode vertskapskommuner for næringslivet. Det er også et uforløst potensial i 

kommunenes mulighet til å stimulere til lokal næringsutvikling gjennom kjøp av varer 

og tjenester 

 For å øke bostedsattraktiviteten i distriktskommunene bør kommuner samarbeide for å 

utvikle felles arbeids- og fritidsregioner med urbane kvaliteter. For å bygge opp under 

den kommunale innsatsen bør flere kommuner aktivt bruke data om innbyggernes 

levevilkår. I tillegg bør DOGAs innsats tilknyttet tettstedsutvikling styrkes for å kunne 

støtte lokalsamfunnsutvikling i flere distriktskommuner  



 Næringslivet gjør en viktig innsats for å inkludere innvandrere og legge til rette for at 

de etablerer seg i lokalsamfunnet. Utvalget ønsker å trekke fram betydningen av 

enkeltpersoner i kommuneorganisasjonen. Enkeltpersoners engasjement og kunnskap 

om næringsrettede virkemidler kan være avgjørende for nyskapende initiativ og 

samarbeid med næringslivet. I tillegg mener utvalget at en kultur for vekst og utvikling 

i kommunen bidrar til å fremme næringsutvikling 

 Utvalget mener det bør gjennomføres et nytt, nasjonalt utviklingsprogram for 

samarbeidende distriktskommuner for å styrke rollen som tilrettelegger for 

næringsutvikling og bostedsattraktivitet. Overføring av kunnskap og læring fra 

distriktskommuner som arbeider godt med næringsutvikling, kan være et godt 

utgangspunkt for innholdet i et slik program 

 I utredningen vises det til positive evalueringer av kommunale næringsfond, og dette 

er også noe som er trukket fram i eksemplene fra kommunene. I distrikter med tynne 

innovasjonssystemer må kommuner og fylkeskommuner ta en sterkere utviklingsrolle 

for å skape nyetableringer, samarbeid, finansieringsmuligheter og koblinger 

 Distriktskommunene bør ta en mer aktiv rolle i nærings- og stedsutvikling. 

Kommunale næringsfond kan med relativt små midler gi store lokale effekter og bidra 

til kommunalt engasjement for næringsutvikling 

 Samarbeid mellom kommuner er flere steder i denne utredningen trukket fram som 

viktig for næringsutvikling i Distrikts-Norge. Utvalget mener at økt samhandling 

mellom kommuner for å utvikle felles arbeids- og fritidsregioner og urbane kvaliteter 

kan bidra til å øke bostedsattraktiviteten i kommunene. Distriktskommunene bør aktivt 

bruke data om innbyggernes levevilkår i arbeidet med å øke bostedsattraktiviteten i 

egen kommune 

 Opplæringsprogrammene for folkevalgte bør legge mer vekt på nærings- og 

samfunnsutvikling. Det vil kunne styrke kommunenes arbeid og samtidig gjøre det mer 

attraktivt å være lokalpolitiker 

 

Virker plansystemet hemmende for lokal næringsutvikling? 

 

 Enkelte næringstiltak kan være for ressurskrevende å håndtere for noen små 

kommuner med liten planleggingskapasitet. Det kan føre til at prosjekter som har 

betydning for nasjonal eller regional verdiskaping, ikke gjennomføres på en optimal 

måte. Det er behov for en klargjøring av mulige prinsipper for om og eventuelt når 

staten bør styrke plankapasiteten i små kommuner midlertidig. Utvalget mener også at 

en bør vurdere å innføre en søknadsbasert tilskuddsordning for små kommuner med 

større planleggingsutfordringer. Mer interkommunalt samarbeid og felles plankontor 

for flere kommuner kan også være et egnet virkemiddel for å løse 

kapasitetsutfordringer i mindre kommuner 

 Planarbeid kan være ressurskrevende for næringslivet. Det bør gjennomføres en studie 

av næringslivets kostnader knyttet til planpro sesser, hva slags næringsaktører dette er 

mest krevende for, og hvorvidt unødvendig kompliserte planprosesser hemmer den 

samlede verdiskapingen. I den forbindelse bør det også vurderes om det er behov for 

en behovsprøvet veiledningsordning for små og mellomstore bedrifter i planprosesser 

 Økt tilgang til relevante data om bunnforhold, biologi og geografi i marine områder gir 

grunnlag for bedre avveininger mellom økonomiske og økologiske hensyn. Tilgang til 

slike data er nødvendig i en tid hvor næringsutvikling i sjøområder er viktig for 

arbeidsplasser og verdiskaping. For å utløse verdiskaping i disse områdene, bør 



arbeidet med å lage marine grunnkart og kartlegge marine naturtyper i kystsonen 

utvides til hele landet 

 Planavklaringer som trekker ut i tid, er en merkostnad for næringslivet og et hinder for 

næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Økt deltakelse fra 

berørte næringsinteresser i regionalt planforum kan bidra til mer smidige planprosesser 

og reduserte kostnader for næringslivet og offentlige myndigheter 

 Kommunesammenslåinger kan gi ekstra planutfordringer i en overgangsperiode, i form 

av krav om felles kommuneplan i den nye storkommunen, utdaterte planer og flere 

innsigelser. Dette kan igjen være til hinder for næringsutvikling i en periode i de nye 

kommunene. Alle planaktører, og spesielt nasjonale myndigheter, bør vise smidighet i 

planprosesser som berører nye sammenslåtte kommuner 

 Likebehandling og forutsigbarhet er viktig for næringslivet i distriktene. Det er gjort et 

betydelig arbeid med å tydeliggjøre grunnlaget for at statlige aktører skal kunne gi 

innsigelser de siste årene. Av hensyn til likebehandling og forutsigbarhet for 

næringslivet, er det viktig å følge opp dette arbeidet over tid 

 Plan- og forvaltningssystemet er omfattende og komplekst. Særlig det regionale nivået 

er oppsplittet. Det nasjonale forvaltningsansvaret for plan- og bygningsloven ble i 

2014 flyttet fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, som også har et ansvar for blant annet næringsutvikling. 

Tilsvarende ansvarsfordeling bør videreføres regionalt 

 Regjeringens pågående arbeid med forenkling av utmarksforvaltningen må intensiveres 

og omfatte en gjennomgang og samordning av regionalt planarbeid som vektlegger 

næringsog samfunnsutvikling. Det er i dag for mange forvaltningsinstitusjoner med 

ansvar for utmarksforvaltningen. Omfanget av krav til dokumentasjon og 

konsekvensanalyser er svært ressurskrevende å forholde seg til for kommuner, lokale 

bedrifter og aktører 

 

Bidrar finansieringen av kommunesektoren i tilstrekkelig grad til næringsutvikling? 

 

 Inntektssystemet må gi distriktskommunene tilstrekkelige insentiver for å legge til 

rette for verdiskaping. Samtidig bør kommunene sikres mest mulig forutsigbare 

inntekter for å utføre sine velferdstjenester 

 Naturressursinntekter bør likevel frikobles helt eller delvis fra utjevningsmekanismene i 

inntektssystemet. For å sikre aksept for og oppslutning om næringsvirksomhet som 

innebærer store inngrep i naturen og påfører lokalsamfunnene kostnader, bør det 

gjennom lovfestede ordninger legges til grunn et ytelsemot-ytelse-prinsipp der 

vertskommunene får noe igjen for å stille naturen til disposisjon for storsamfunnet. 

Prinsippet bør særlig legges til grunn ved beskatning av typiske grunnrentenæringer. I 

dag er kraftkommuner i en særstilling, og skattesystemet er for kraftkommunene et 

sterkt insentiv til å samtykke til og legge til rette for betydelige naturinngrep og til å ta 

vare på kraftproduksjon 

 Lokal beskatningsrett ved utnyttelse av lokale naturressurser, er et målrettet tiltak som 

kan bidra til å realisere nasjonale klimamål gjennom bedre utnyttelse av fornybare 

energikilder 

 Utvalget registrerer at det er stadig mer politisk debatt og stadige utredninger om 

beskatning og fordeling av naturressursbaserte inntekter, både spesielt og som del av 

det totale inntektssystemet. Det trengs forutsigbarhet slik at berørte lokalsamfunn kan 

gjøre sine vedtak basert på langsiktighet. Det som mange kommuner opplever som 



stadige omkamper om de samme inntektene er uheldig for utvikling av 

naturressursbaserte næringer 

 Dersom vertskommunene kunne forvente en større andel av fremtidige skatteinntekter 

fra for eksempel vindkraftsektoren, er det grunn til å tro at de i større grad ville lagt til 

rette for denne typen næringsvirksomhet. Hvor effektive slike insentiver er, bør 

utredes nærmere siden oppdatert kunnskap om betydningen av kommunesektorenes 

inntekter fra skatt er viktig for utformingen av inntektssystemet 

 Hyttekommunene har et høyere brukertall av kommunale tjenester og offentlig 

infrastruktur enn hva innbyggertallet tilsier. For å sikre bærekraftige lokalsamfunn er 

det viktig at kommunene kan ivareta sine oppgaver. Det bør derfor vurderes nærmere 

hvordan brukertall framfor folketall kan vektlegges mer ved lokalisering, 

dimensjonering og finansiering av offentlig infrastruktur og offentlige tjenester 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøren innstiller på at Kommunestyret i Frøya kommune tar utredningen til 

orientering og støtter utvalgets vurderinger og forslag 
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NOU 2020:12 – Næringslivets betydning for levende og bærekraftige 
lokalsamfunn (Distriktnæringsutvalget) – høringsbrev  

 

Distriktsnæringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 27. september 2019 for å 

vurdere næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En viktig del av 

utvalgets mandat har vært å beskrive hva god nasjonal, regional og lokal næringspolitikk er, 

og synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.  

 

Utvalgets utredning- Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn 

(NOU 2020:12) ble overlevert til Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 28. oktober 2020.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker at 

berørte og interesserte aktører vurderer utvalgets anbefalinger, og sender derfor rapporten 

på høring.  

 

Frist for innspill og høringssvar er satt til utgangen av fredag 28. januar 2021.  

 

Vi ber om at høringssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

høringssvar (funksjonen "Send inn høringssvar" på nettsiden for høringen). 

 

Ved helt særskilte behov, kan høringssvar unntaksvis sendes Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet på e-post til postmottak@kmd.dep.no eller alternativt 

Kommunal- og Moderniseringsdepartements postadresse. Ved bruk av epost må 

saksnummer 19/4948-14 oppgis.  

 

Frøya kommune 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/4948-14 

Dato 

28. oktober 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

Alle innspill og høringssvar er offentlige etter offentligloven og blir publisert sammen med 

andre innspill og høringssvar på vår nettside regjeringen.no.  

 

Med hilsen  

 

Anne Karin Hamre (e.f.) 

ekspedisjonssjef     

     Jørund K Nilsen 

     avdelingsdirektør 

 

 

 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 







































































































































































































































































































































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G16 &13  

Arkivsaksnr.: 21/48    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

HØRING, NASJONALT/REGIONALT PORTFORBUD. HØRINGSINNSPILL FRA 

FRØYA KOMMUNE  

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven for å gi Kongens i 
Statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift. 
 
Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres må berørte kommuner ha rett til å bli 
konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt. 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

Høringsnotat 

KS notat 

- om nasjonalt/regionalt portforbud  

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått vedlagte lovforslag til høring. Fristen er satt til 31.01.21. 

Kommunedirektøren har fått tilsendt KS administrasjonens sin innstilling i saken. KS står for 

kommunesektorens organisasjon, og alle norske kommuner og fylkeskommuner er 

medlemmer i KS.  

 

Internt i Frøya er lovforslaget og KS administrasjonens innstilling drøftet i 

beredksapsledelsen, der det konkluderes med at kommunen følger KS- administrasjonen sin 

innstilling i saken.  

 

Om forslaget: 

 

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i et høringsnotat 

8. januar 2021 forslått endring i smittevernloven som gir Kongen i statsråd myndighet til å 

innføre portforbud. 

 

Lovforslaget lyder: 

«§ 4-3 b Forbud mot å oppholde seg der allmennheten kan ferdes (portforbud) 

Når det er strengt nødvendig av hensyn til å trygge folkehelsen, kan Kongen for å forebygge 



eller motvirke overføring av covid-19 i forskrift fastsette regler som begrenser adgangen til 

opphold på steder der allmennheten kan ferdes, herunder regler som forbyr opphold på slike 

steder. Forskriften kan gjelde for inntil 21 dager og kan forlenges med inntil 14 dager om 

gangen. I den utstrekning det er nødvendig, kan det i forskriften gjøres unntak fra gjeldende 

lovgivning. Forskrift etter første ledd skal blant annet fastsette hva slags steder 

begrensningene gjelder for, og på hvilke tidspunkter de skal gjelde. Forskriften skal uformes 

slik at den ikke stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Forskriften 

må sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner og må legge til rette for at 

barn og andre sårbare grupper blir ivaretatt. Forskrift etter første ledd er ikke til hinder for 

at det foretas nødrettshandlinger. Forskrift etter første ledd skal meddeles Stortinget straks 

den er vedtatt. Stortinget kan innen sju dager etter vedtakelsen oppheve forskriften helt eller 

delvis.I meddelelsen til Stortinget skal det gis en begrunnelse for forskriften. Det skal gis en 

vurdering av det smittevernfaglige behovet for forskriften og hvorfor den er strengt 

nødvendig. Det skal også gis en vurdering av forskriftens forholdsmessighet og en 

begrunnelse for hvorfor andre beskyttelsestiltak ikke anses tilstrekkelige. Begrunnelsen skal 

gjøres offentlig. I forskrift etter første ledd kan det gis bestemmelser om plikt til å fremlegge 

dokumentasjon for at man oppfyller vilkår for å oppholde seg på steder der allmennheten 

kan ferdes, og krav til slik dokumentasjon.» 

 

KS- administrasjonens vurdering av lovforslaget: 

 

Innledning 

Forslaget gir Kongen i Statsråd kompetanse til å fastsette forskrifter på nærmere angitte vilkår 

om portforbud. Forslaget medfører et svært inngripende tiltak som reiser en rekke spørsmål 

om forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene.  

 

Advokatforeningen uttaler bl.a. til forslaget: «Å stenge folk inne gjør vi ellers bare som straff. 

Et portforbud vil være et så inngripende tiltak at det langt på vei kan sammenlignes med 

soning hjemme med elektronisk fotlenke. For at det skal være forenlig med Grunnloven og 

menneskerettighetene, vil det kreves en nokså ekstrem nødsituasjon.» 

 

Forslaget reiser også mer prinsipielle spørsmål om dette i det hele tatt er et verktøy det er 

ønskelig at myndighetene skal ha tilgjengelig i Norge. 

 

KS -aministrasjonen tilrår at KS så vel på prinsipielt som på faglig grunnlag går imot 

forslaget. I den grad regjeringen likevel vil fremme et forslag må det arbeides for at 

kommunene gis en lovfestet rolle til å bli konsultert før vedtakelsen av en mulig forskrift, hvis 

regjeringen planlegger å gjøre den gjeldende regionalt eller i en enkelt kommune. 

 

Faglig vurdering av forslaget 

Etter KS- administrasjonens vurdering er det ikke noe faglig grunnlag hverken ut fra 

folkehelsen eller rent lovgivningsteknisk for forslaget. Det vises for det første til 

Folkehelseinstituttets rapport 21.desember 2020: «Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og 

respons i Norge etter uke 51» hvor portforbud er vurdert (s.46): 

- «Tiltaket har svært store omkostninger.» 

- «Et portforbud kan neppe bli forholdsmessig og er derfor ikke et tjenlig smitteverntiltak. Et 

portforbud vil også utfordre menneskerettighetene. Lokale myndigheter bør drøfte situasjonen 

med Folkehelseinstituttet før et slikt tiltak vurderes innført.» 

 



Regjeringens egne faglige rådgivere advarer mot å innføre et slikt inngripende tiltak. Forslaget 

er basert på erfaringer fra enkelte andre land i Europa med ofte svært høy befolkningstetthet. 

Departementene vurderer at det foreligger behov for slike inngripende verktøy i den grad 

smittesituasjonen får en ukontrollert økning med ukjente smittekilder. Det kan imidlertid 

opplyses at ingen av de øvrige nordiske landene har klare portforbudsregler, selv om det er 

igangsatt en vurdering på Island.  

 

Etter KS- administrasjonens vurdering vil arbeid med å begrense smittespredning i stor grad 

bero på tillit. Innføring av portforbud vil oppfattes som et tvangstiltak som ikke passer inn i et 

tillitsbasert samfunn. Det vises til at det allerede med dagens virkemidler er stor slitasje blant 

store grupper av befolkningen. Forslaget utfordrer også både menneskerettigheter og 

Grunnloven. Et portforbud vil være et svært inngripende tiltak i retten til bevegelsesfrihet. Det 

vil også kunne medføre betydelige begrensninger i retten til respekt for privatliv, familieliv og 

hjem, retten til forsamlingsfrihet og retten til tros- og livssynsfrihet, og det samlede inngrepet i 

rettigheter vil være omfattende.  

 

 

KS-administrasjonens vurdering om å gå imot imot forslaget, er også i tråd med synspunktene 

som KS fremmet i høringsuttalelsen av 20. desember 2019 til forslagene fra utvalget som 

foreslo «Forslag til krisefullmaktslov», jf. NOU 2019:1, hvor også pandemier var omhandlet. 

KS påpekte i den forbindelse blant annet at Norge allerede har «rettslige verktøy som kan 

stille oss godt i krisesituasjoner», samt at den norske tilnærmingen til nødrett kan være bedre 

egnet enn eksplisitte krisefullmakter for regjeringen. KS fremhevet dessuten viktigheten av 

kvalitetssikring av krisebestemmelser. I forlengelsen av sistnevnte er det også grunn til å 

fremme kritikk at det er fremmet et lovforslag med en slik skjellsettende karakter med en så 

kort høringsfrist. 

I den grad det likevel er aktuelt for regjeringen å gå videre med forslaget må de berørte 

kommunene involveres i beslutningsprosessen avhengig av anvendelsesområdet for 

forskriften. Involveringen bør lovfestes.  

 

KS-administrasjonens vurdering er dette vil være særlig aktuelt i den grad det vurderes 

portforbud regionalt. Involveringen må i så fall skje etter mønster fra 

lovmedvirkningsordningen hvor berørte kommuner må koordinere konsultasjonen. I 

høringsnotatet argumenterer regjeringen for at et så inngripende virkemiddel som portforbud 

må være et statlig vedtak, jfr. også høringsnotatets forslag om å gi Stortingets rett til å 

oppheve forskriften helt eller delvis. KS- administrasjonen er enig i dette, men vil påpeke at i 

henhold til smittevernlovens § 4 er det kommunestyret som er gitt myndighet til å fastsette 

andre inngripende smitteverntiltak i den enkelte kommune, som møteforbud, stenging av 

virksomhet, begrensninger i kommunikasjon og isolasjon. I en alvorlig smittesituasjon 

regionalt eller lokalt er det svært viktig at ulike tiltak som fastsettes av lokale og nasjonale 

myndigheter ses i sammenheng. Etter KS- administrasjonens vurdering er det derfor 

nødvendig at staten forplikter seg i forskriften til en formell involvering av berørte kommuner, 

dersom et så inngripende tiltak som portforbud overfor kommunenes og statens felles 

innbyggere faktisk vurderes.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har valgt å følge KS administrasjones innstilling i denne saken med de 

begrunnelser som nevnt i saksopplysningne.  



 

Det bemerkes at Hovedstyret i KS har høringen til behandling i sitt møte 22.januar, resultatet 

av hovedstyrets behandling vites derfor ikke i skrivende stund. 
 

Kommunedirektøren fremmer derfor overfor kommunestyret følgende; 

 

 Frøya kommune går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven for å gi 

Kongens i Statsråd adgang til å innføre portforbud i forskrift. 

 

 Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres må berørte kommuner ha rett til 

å bli konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt. 
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 Hovedstyret 22.01.2021 

  
 
 
HØRINGSSVAR – FORSKRIFTSHJEMMEL TIL INNFØRING AV NASJONALT ELLER REGIONALT 
PORTFORBUD  
 

 
Forslag til vedtak: 
 
Administrasjonen gis fullmakt til å inngi høringsuttalelse innenfor følgende ramme: 
 

1. KS går imot forslaget om å innføre lovhjemmel i smittevernloven for å gi Kongens i Statsråd 
adgang til å innføre portforbud i forskrift. 

2. Hvis hjemmel for å innføre portforbud likevel innføres må berørte kommuner ha rett til å bli 
konsultert i den grad portforbud vurderes innført regionalt.  

 
 
Saksframstilling  
 
1. Nærmere om forslaget 

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i et høringsnotat 

8. januar 2021 forslått endring i smittevernloven som gir Kongen i statsråd myndighet til å innføre 

portforbud.  

Lovforslaget lyder: 

«§ 4-3 b Forbud mot å oppholde seg der allmennheten kan ferdes (portforbud) 

Når det er strengt nødvendig av hensyn til å trygge folkehelsen, kan Kongen for å forebygge 

eller motvirke overføring av covid-19 i forskrift fastsette regler som begrenser adgangen til 

opphold på steder der allmennheten kan ferdes, herunder regler som forbyr opphold på slike 

steder. Forskriften kan gjelde for inntil 21 dager og kan forlenges med inntil 14 dager om 

gangen. I den utstrekning det er nødvendig, kan det i forskriften gjøres unntak fra gjeldende 

lovgivning. Forskrift etter første ledd skal blant annet fastsette hva slags steder 

begrensningene gjelder for, og på hvilke tidspunkter de skal gjelde. Forskriften skal uformes slik 

at den ikke stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Forskriften må 

sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner og må legge til rette for at barn 

og andre sårbare grupper blir ivaretatt. Forskrift etter første ledd er ikke til hinder for at det 

foretas nødrettshandlinger. Forskrift etter første ledd skal meddeles Stortinget straks den er 

vedtatt. Stortinget kan innen sju dager etter vedtakelsen oppheve forskriften helt eller delvis. 
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I meddelelsen til Stortinget skal det gis en begrunnelse for forskriften. Det skal gis en vurdering 

av det smittevernfaglige behovet for forskriften og hvorfor den er strengt nødvendig. Det skal 

også gis en vurdering av forskriftens forholdsmessighet og en begrunnelse for hvorfor andre 

beskyttelsestiltak ikke anses tilstrekkelige. Begrunnelsen skal gjøres offentlig. I forskrift etter 

første ledd kan det gis bestemmelser om plikt til å fremlegge dokumentasjon for at man 

oppfyller vilkår for å oppholde seg på steder der allmennheten kan ferdes, og krav til slik 

dokumentasjon.» 

Høringsfristen er 31. januar 2021.  

2. Administrasjonens vurdering 

2.1 Innledning 

Forslaget gir Kongen i Statsråd kompetanse til å fastsette forskrifter på nærmere angitte vilkår om 

portforbud. Forslaget medfører et svært inngripende tiltak som reiser en rekke spørsmål om 

forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene. Advokatforeningen uttaler bl.a. til forslaget: 

«Å stenge folk inne gjør vi ellers bare som straff. Et portforbud vil være et så inngripende tiltak 

at det langt på vei kan sammenlignes med soning hjemme med elektronisk fotlenke. For at det 

skal være forenlig med Grunnloven og menneskerettighetene, vil det kreves en nokså ekstrem 

nødsituasjon.» 

Forslaget reiser også mer prinsipielle spørsmål om dette i det hele tatt er et verktøy det er ønskelig at 

myndighetene skal ha tilgjengelig i Norge.  

Administrasjonen tilrår at KS så vel på prinsipielt som på faglig grunnlag går imot forslaget. I den grad 

regjeringen likevel vil fremme et forslag må det arbeides for at kommunene gis en lovfestet rolle til å 

bli konsultert før vedtakelsen av en mulig forskrift, hvis regjeringen planlegger å gjøre den gjeldende 

regionalt eller i en enkelt kommune. 

2.2 Faglig vurdering av forslaget 

Etter administrasjonens vurdering er det ikke noe faglig grunnlag hverken ut fra folkehelsen eller rent 

lovgivningsteknisk for forslaget. Det vises for det første til Folkehelseinstituttets rapport 21. 

desember 2020: «Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 51» hvor 

portforbud er vurdert (s.46): 

- «Tiltaket har svært store omkostninger.»  

- «Et portforbud kan neppe bli forholdsmessig og er derfor ikke et tjenlig smitteverntiltak. Et 

portforbud vil også utfordre menneskerettighetene. Lokale myndigheter bør drøfte 

situasjonen med Folkehelseinstituttet før et slikt tiltak vurderes innført.» 

Regjeringens egne faglige rådgivere advarer mot å innføre et slikt inngripende tiltak. Forslaget er 

basert på erfaringer fra enkelte andre land i Europa med ofte svært høy befolkningstetthet. 

Departementene vurderer at det foreligger behov for slike inngripende verktøy i den grad 

smittesituasjonen får en ukontrollert økning med ukjente smittekilder. Det kan imidlertid opplyses at 

ingen av de øvrige nordiske landene har klare portforbudsregler, selv om det er igangsatt en 

vurdering på Island.  
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Etter administrasjonens vurdering vil arbeid med å begrense smittespredning i stor grad bero på tillit. 

Innføring av portforbud vil oppfattes som et tvangstiltak som ikke passer inn i et tillitsbasert 

samfunn. Det vises til at det allerede med dagens virkemidler er stor slitasje blant store grupper av 

befolkningen. Forslaget utfordrer også både menneskerettigheter og Grunnloven. Et portforbud vil 

være et svært inngripende tiltak i retten til bevegelsesfrihet. Det vil også kunne medføre betydelige 

begrensninger i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem, retten til forsamlingsfrihet og retten 

til tros- og livssynsfrihet, og det samlede inngrepet i rettigheter vil være omfattende.  

Administrasjonens vurdering om å gå imot imot forslaget, er også i tråd med synspunktene som KS 

fremmet i høringsuttalelsen av 20. desember 2019 til forslagene fra utvalget som foreslo «Forslag til 

krisefullmaktslov», jf. NOU 2019:1, hvor også pandemier var omhandlet. KS påpekte i den forbindelse 

blant annet at Norge allerede har «rettslige verktøy som kan stille oss godt i krisesituasjoner», samt 

at den norske tilnærmingen til nødrett kan være bedre egnet enn eksplisitte krisefullmakter for 

regjeringen. KS fremhevet dessuten viktigheten av kvalitetssikring av krisebestemmelser.  

I forlengelsen av sistnevnte er det også grunn til å fremme kritikk at det er fremmet et lovforslag med 

en slik skjellsettende karakter med en så kort høringsfrist. 

I den grad det likevel er aktuelt for regjeringen å gå videre med forslaget må de berørte kommunene 

involveres i beslutningsprosessen avhengig av anvendelsesområdet for forskriften. Involveringen bør 

lovfestes. Administrasjonens vurdering er dette vil være særlig aktuelt i den grad det vurderes 

portforbud regionalt. Involveringen må i så fall skje etter mønster fra lovmedvirkningsordningen hvor 

berørte kommuner må koordinere konsultasjonen. I høringsnotatet argumenterer regjeringen for at 

et så inngripende virkemiddel som portforbud må være et statlig vedtak, jfr. også høringsnotatets 

forslag om å gi Stortingets rett til å oppheve forskriften helt eller delvis. Administrasjonen er enig i 

dette, men vil påpeke at i henhold til smittevernlovens § 4 er det kommunestyret som er gitt 

myndighet til å fastsette andre inngripende smitteverntiltak i den enkelte kommune, som 

møteforbud, stenging av virksomhet, begrensninger i kommunikasjon og isolasjon. I en alvorlig 

smittesituasjon regionalt eller lokalt er det svært viktig at ulike tiltak som fastsettes av lokale og 

nasjonale myndigheter ses i sammenheng. Etter administrasjonens vurdering er det derfor 

nødvendig at staten forplikter seg i forskriften til en formell involvering av berørte kommuner, 

dersom et så inngripende tiltak som portforbud overfor kommunenes og statens felles innbyggere 

faktisk vurderes.  

 

Lasse Hansen  
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Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)       
 
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om 
endringer i smittevernloven (portforbud). 
 
Forslaget i høringsnotatet er utarbeidet og sendes på høring i fellesskap med Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Regjeringen ønsker med forslaget i dette høringsnotatet å sikre at vi har nødvendige 
fullmakter til å iverksette også portforbud som smitteverntiltak mot covid-19, forutsatt 
at det viser seg å være strengt nødvendig for å trygge folkehelsen. Med «portforbud» 
menes her et forbud mot å oppholde seg på steder hvor allmennheten kan ferdes.  
 
Med høringsforslaget inviterer regjeringen til en bred debatt om det bør fremmes et 
lovforslag om portforbud for Stortinget, om innretningen av og vilkårene for et 
eventuelt portforbud og om hvordan Stortinget bør involveres.   
 
Forslaget går ut på at regjeringen innenfor klare og strenge rammer kan gi forskrift om 
portforbud for å forebygge og motvirke overføring av sykdommen covid-19 når det er 
«strengt nødvendig av hensyn til å trygge folkehelsen». I høringsnotatet legges det til 
grunn at et portforbud bare vil kunne være aktuelt i ekstreme tilfeller, og bare der alle 
andre aktuelle tiltak er forsøkt eller vurdert som utilstrekkelig. Det kan heller ikke 
gjelde i et større geografisk område eller i større omfang enn strengt nødvendig.  
 
En forskrift om et portforbud kan etter forslaget gjelde i inntil 21 dager og kan 
forlenges med inntil 14 dager om gangen. Portforbudet skal innrettes slik at det ikke 
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stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Videre må det gis 
unntak blant annet for å sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, 
og det må tilrettelegges for at barn og andre sårbare grupper blir ivaretatt.  
 
For å sørge for en demokratisk forankring foreslås det at en forskrift om portforbud 
straks skal meddeles Stortinget, som innen sju dager etter vedtakelsen kan oppheve 
forskriften helt eller delvis. Meddelelsen til Stortinget foreslås å skulle inneholde en 
begrunnelse for forskriften, og denne skal gjøres offentlig. Begrunnelsen skal gi en 
vurdering av det smittevernfaglige behovet for forskriften og hvorfor den er strengt 
nødvendig og forholdsmessig. Dette inkluderer en begrunnelse for hvorfor andre 
smitteverntiltak ikke anses tilstrekkelige.  
 
Frist for å sende inn høringssvar er 31. januar 2021.  
 
Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte 
underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. 
 
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 
 
 
Ketil Bøe Moen 
ekspedisjonssjef 
 

Arild Brukstuen 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
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1 Innledning 

1.1 Høringsnotatets hovedinnhold 

Som ledd i regjeringens arbeid med håndteringen av covid-19-pandemien sender 
Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i 
fellesskap på høring forslag om endringer i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot 
smittsomme sykdommer. Formålet med dette høringsnotatet er å sikre at vi har 
nødvendige fullmakter også til å vedta et så strengt tiltak som portforbud dersom 
det skulle vise seg absolutt nødvendig. Erfaringer fra pandemien, ikke minst fra 
andre land, viser at det kan bli nødvendig med svært omfattende og inngripende 
tiltak, og at situasjonen kan endre seg på kort tid. 

Det mest effektive virkemiddelet for å hindre smittespredning er å holde avstand 
fra personer som kan være smittet. Smittevernloven gir allerede grunnlag for en 
rekke inngripende tiltak for å hindre eller redusere kontakten mellom mennesker, 
som nedstenging av ulike former for virksomheter og aktiviteter. Portforbud var 
nevnt som et mulig smitteverntiltak i det mest dramatiske scenariet allerede i 
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regjeringens beredskapsplan 10. juni 2020, og regjeringen ønsker nå å foreslå en 
klar lovhjemmel for tiltaket med en mekanisme for å inkludere Stortinget.  

Departementene foreslår på denne bakgrunn en ny § 4-3 b i smittevernloven som 
gir fullmakt til Kongen til å forby personer å oppholde seg på steder der 
allmennheten kan ferdes, men tiltaket kan bare settes i verk innenfor strenge 
rammer og med nødvendige unntak.  

Dette er en type tiltak som de fleste andre europeiske land ser ut til å ha hjemmel 
for å innføre, og som mange har benyttet den siste tiden. Enkelte land omtaler 
dette som utgangsbegrensninger, andre som en plikt til å holde seg hjemme. Det 
vanligste er imidlertid å bruke merkelappen portforbud på et slikt tiltak. Samtidig 
varierer det hva ulike land anser som et «portforbud» og hva de heller betegner 
med ulike former for nedstenging eller andre strenge bevegelsesbegrensende 
reguleringer, se nærmere i punkt 3 nedenfor. Uavhengig av valg av merkelapp er 
kjernen i denne type regulering at man som utgangspunkt skal holde seg hjemme 
og på den måten unngå nærkontakt med andre utenfor hjemmet.  

Bruk av et så inngripende virkemiddel vil være aktuelt i ekstreme situasjoner med 
manglende kontroll over smittespredningen og over konsekvensene av smitten, 
eksempelvis knyttet til kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten. Selv om Norge 
ikke er i en slik situasjon i dag, viser erfaringen fra Europa at også Norge må være 
forberedt på en slik situasjon. Smittesituasjonen vurderes ved inngangen til 2021 
som utrygg, ustabil og alvorlig, med mange pågående utbrudd og fare for økt 
smittespredning. Dette må også ses i sammenheng med de nye mutasjonene av 
viruset. Importsmitte er videre en stor utfordring.  

Departementene foreslår dette nye tiltaket i høringsnotatet for å sikre et konkret og 
sikkert rettslig grunnlag dersom portforbud ved en ytterligere negativ utvikling 
skulle bli nødvendig. Det er ikke med dette besluttet om eller eventuelt når det 
skal fremmes en proposisjon for Stortinget, men departementene ser for seg at det 
kan være ønskelig å fremme for Stortinget et helhetlig forslag om hvordan et 
portforbud kan hjemles og rammes inn, med offentlig høring og 
meningsutveksling, selv om det ikke er aktuelt å bruke hjemmelen slik 
smittesituasjonen er nå. Alternativet ville ha vært å vente uten en slik prosess og 
eventuelt gripe til midlertidige reguleringer i medhold av den generelle 
fullmaktsbestemmelsen i smittevernloven § 7-12 dersom smittesituasjonen 
forverres dramatisk og gjør tiltak som portforbud strengt nødvendig.  

Et portforbud er både prinsipielt og praktisk sett et svært inngripende tiltak. Et 
portforbud innebærer at det grunnlovfestede utgangspunktet om bevegelsesfrihet 
snus – man kan bare bevege seg i det offentlige rom når det er særskilt angitt at 
dette er tillatt. Som det redegjøres nærmere for i høringsnotatet her, kan et 
portforbud utformes på svært ulike måter, og det er naturlig nok stor forskjell på 
hvor inngripende et lokalt portforbud nattestid og et nasjonalt portforbud hele eller 
deler av døgnet vil være.  

Departementene foreslår at det i en ny lovbestemmelse oppstilles nærmere vilkår 
for når et portforbud kan iverksettes, hvor lenge et portforbud kan vare, hvem som 
bør unntas fra et portforbud, hvordan Stortinget skal involveres mv. Det foreslås at 
bestemmelsen er avgrenset til covid-19-pandemien. Det gis også en nærmere 
vurdering av i hvilke situasjoner det kan tenkes aktuelt å benytte hjemmelen om å 
iverksette et portforbud, herunder om det kan være aktuelt nasjonalt eller 
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begrenset til bestemte regioner eller lignende, om det skal være begrenset til 
bestemte tider på døgnet, og hvilke andre restriksjoner i bevegelsesfriheten som 
kan vurderes. Som del av dette gjennomgås i dette høringsnotatet de rammene for 
et slikt tiltak som kan utledes av Grunnloven og våre folkerettslige forpliktelser. 

Et annet svært inngripende tiltak er nedstenging av det vesentlige av aktiviteten i 
samfunnet, ofte omtalt som «lockdown». Departementene har vurdert det slik at 
det allerede i dag foreligger tilstrekkelige grunnlag i smittevernloven til å 
gjennomføre en slik nedstenging dersom det skulle bli aktuelt, og foreslår derfor 
ikke endringer på dette punktet. Det gjelder også ulike former for sosial 
nedstenging, som det å begrense besøk i private hjem. Dette er noe annet enn et 
portforbud, og reguleres derfor ikke av den foreslåtte nye bestemmelsen. Det er 
likevel funnet hensiktsmessig å redegjøre for de aktuelle rettslige rammene i 
dagens regelverk for en eventuell nedstenging av vesentlige deler av samfunnet, 
inkludert de begrensninger i bruken av dette virkemidlet som følger av 
Grunnloven og folkeretten.  

Det gis også en oversikt over andre spørsmål i tilknytning til en eventuell 
nedstenging eller et portforbud, herunder om politiets hjemler og oppgaver, om 
gjennomføringen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, og om forholdet til 
reglene om innreiserestriksjoner.  

1.2 Bakgrunn 

Det nye koronaviruset SARS-CoV-2 har spredt seg mellom mennesker siden 2019 
og forårsaker sykdommen covid-19. Verdens helseorganisasjon erklærte 30. januar 
2020 utbruddet av covid-19 som en alvorlig hendelse av betydning for 
internasjonal folkehelse. Covid-19 ble en meldepliktig sykdom til MSIS 
(Meldingssystem for smittsomme sykdommer) og definert som en allmennfarlig 
smittsom sykdom 31. januar 2020, jf. forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om 
allmennfarlige smittsomme sykdommer. Verdens helseorganisasjon definerte 
utbruddet som en pandemi 10. mars 2020. Helsedirektoratet hadde på samme tid 
erklært at det forelå et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom.  

Sykdommen har forårsaket en helt ekstraordinær situasjon, og det har blitt satt i 
verk en rekke smitteverntiltak for å forebygge smittespredning. Regjeringens 
strategi er å håndtere covid-19-pandemien slik at vi til enhver tid har kontroll på 
smittespredningen. Kontroll innebærer blant annet at sykdomsbyrden er lav og at 
smitten er håndterbar og ikke overskrider kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten, 
herunder TISK-kapasiteten (testing, isolering, smitteoppsporing og karantene). 

Ifølge den langsiktige strategien for håndteringen av covid-19-pandemien skal 
smitteverntiltakene være kunnskaps- og erfaringsbaserte, målrettede, samordnede 
og balanserte, basert på beredskapsprinsippene, hensynet til personer i 
risikogruppen skal ivaretas, de samfunnsøkonomiske konsekvensene skal 
vektlegges, og det skal være åpenhet om vurderingene. 

Før man går til så inngripende tiltak som et portforbud vil være, legges det til 
grunn at alle øvrige aktuelle tiltak er satt i verk eller grundig vurdert, men funnet 
utilstrekkelig slik situasjonen er på det aktuelle tidspunktet. Smittevernloven 
bygger på at man ikke skal iverksette mer inngripende tiltak enn nødvendig, se 
blant annet punkt 2.1 nedenfor. Anbefalinger og frivillighet skal forsøkes før man 
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benytter kraftigere virkemidler som påbud, eventuelt bruk av tvang og 
straffesanksjoner.  

Det fremgår videre av regjeringens strategi for håndteringen av covid-19-
pandemien og beredskapsplanen for smitteverntiltak under covid-19-pandemien at 
tiltak dels kan overlappe hverandre. Som utgangspunkt har det vært gått trinnvis 
frem med gradvis endring av tiltak i takt med utviklingen av pandemien. I 
håndteringen har det vært lagt til grunn et føre-var-prinsipp når smitteverntiltak 
vurderes. Det innebærer at det kan være situasjoner der man ikke kan gå trinnvis 
frem, men der smittesituasjonen kan kreve iverksettelse av flere tiltak med en 
gang. Se også om dette i punkt 2.1 nedenfor. Pandemiens potensial for rask økning 
taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak, samtidig med fortsatt arbeid for 
å styrke etterlevelsen av de generelle smitteverntiltakene. 

Det er i regjeringens beredskapsplan beskrevet et system for å risikovurdere 
smittesituasjonen, som er tatt i bruk fra 16. desember 2020. Systemet innebærer 
blant annet at Folkehelseinstituttet hver uke plasserer hvert fylke og noen utvalgte 
bo- og arbeidsregioner i risikonivå 1 til 5 basert på en kombinasjon av kvalitative 
og kvantitative indikatorer. 

De fem nivåene er: 1) Kontroll, 2) Kontroll med klynger, 3) Økende spredning, 4) 
Utbredt spredning og 5) Ukontrollert spredning. 

De ulike nivåene er blant annet beskrevet i Folkehelseinstituttets håndbok for 
oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunene, som er 
publisert på Folkehelseinstituttets nettsider (sist oppdatert 18. desember 2020). 

Nivå 4 kan innebære: 

«Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press på sykehusenes 
kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har 
ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for 
smittesporing og testing er overbelastet.»  

Nivå 5 kan innebære: 

«Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. 
Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. 
Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.» 

Det er i regjeringens beredskapsplan gitt eksempler på pakker med smitteverntiltak 
som bør vurderes i de ulike nivåene, men det er ikke noen automatikk i hvilke 
smitteverntiltak som skal innføres ved de ulike risikonivåene. Det understrekes at 
pakkene med smitteverntiltak bare er utgangspunkter, at det er flytende overganger 
mellom nivåene og smitteverntiltakene, og at det kan tenkes å bli benyttet ulike 
virkemidler avhengig av den konkrete situasjonen.  

De nasjonale tiltakene vi har hatt siden november 2020, tilsvarer i hovedsak 
tiltaksnivå 3, mens det i flere kommuner med økt smittepress eller pågående 
utbrudd er iverksatt enkelte tiltak som tilsvarer nivå 4 og delvis nivå 5. 

Den 4. januar 2021 ble det innført flere forsterkede nasjonale smitteverntiltak i en 
foreløpig periode på to uker. Dette innebærer at hele landet i den perioden disse 
tiltakene vil gjelde for, vil ha tiltak på nivå 4 og delvis nivå 5. Det er også innført 
testplikt for reisende til Norge og plikt til registrering av innreise.  



 

7 
 

Ved utbredt eller ukontrollert smitte i befolkningen og manglende kontroll og 
kapasitet i smitteoppsporing og i helse- og omsorgstjenesten, vil det være aktuelt å 
ta i bruk ulike former for nedstenging og eventuelt portforbud. Ved slike 
inngripende tiltak må det vurderes grundig om smitteverneffekten står i forhold til 
de store negative konsekvensene for enkeltpersoner og samfunnet for øvrig. Det 
tilsier at det skal svært mye til før et nasjonalt portforbud vil være aktuelt. Det vil 
bare være aktuelt i en ekstrem situasjon. Et lokalt og mindre omfattende 
portforbud vil også bare være aktuelt i helt spesielle tilfeller der andre tiltak ikke 
er tilstrekkelige for å løse de særlige lokale utfordringene, og vil på den måten 
også forutsette en ekstrem situasjon lokalt. 

For å vurdere om man er i en situasjon med ukontrollert smittespredning (nivå 5) 
må man for det første se på den epidemiologiske situasjonen. Både smittesituasjon, 
innleggelser og dødsfall, smittespredningstall og fremskrivinger, status for 
immunitet og vaksinasjon, konsekvenser for særlige sårbare grupper og 
risikogrupper vil være elementer i denne vurderingen. For det andre vil man kunne 
se på kapasiteten, både i primær- og spesialisthelsetjenesten, når det gjelder testing 
og smitteoppsporing og status når det gjelder smittevernutstyr, legemidler og 
vaksiner. Dersom kommunenes kapasitet til testing, isolering, smitteoppsporing og 
karantenering (TISK) bryter sammen, vil vi raskt kunne nå et nivå hvor også 
helsetjenestens kapasitet til behandling overskrides.  

Omfattende nedstenging og portforbud er aktuelt først på risikonivå 5. Det 
understrekes også at regjeringen er svært opptatt av at den virksomheten som kan 
gjennomføres uten smitterisiko, eksempelvis fra et mobilt kontor (hjemmekontor) 
eller fra produksjonsvirksomhet med lite behov for tilstedeværelse, så langt som 
mulig kan fortsette. Den enkelte sektor bør innrette seg slik at både privat og 
offentlig virksomhet kan holde i gang mest mulig normal aktivitet innenfor 
rammene av de til enhver tid gjeldende smitteverntiltakene. Det vil også alltid bli 
gjort en vurdering av graden av smitterisiko opp mot kostnadene for samfunnet 
ved nedstenging eller portforbud slik at konsekvensene av slike svært kraftfulle 
tiltak ikke blir mer dramatiske for samfunnet og for den enkelte enn nødvendig. 

1.3 Nedstenging 

Den 12. mars 2020 stengte Norge ned store deler av samfunns- og næringsliv. 
Formålet var å sikre fysisk distansering og på den måten raskt hindre ytterligere 
smittespredning. Det var likevel begrensede tiltak rettet mot deler av næringslivet, 
som handelsstanden. Effekten av tiltakene ble betydelig fordi mange unngikk å 
oppsøke private og offentlige tjenester med mindre det var strengt nødvendig.  

Den 4. januar 2021 ble det iverksatt en rekke tiltak for hele landet som omfatter 
deler av næringslivet og handelsstanden. Rådene er i januar 2021 strengere enn i 
mars 2020 når det gjelder sosial kontakt i hjemmet, men mindre omfattende blant 
annet når det gjelder barnehager, skoler og annet utdanningstilbud og 
tjenestetilbud generelt.  

Når «nedstenging» omtales i høringsnotatet, siktes det til en mer omfattende 
nedstenging enn vi hadde våren 2020 og det vi har i begynnelsen av januar 2021. 
Det vil være snakk om en grad av nedstenging som minner om den vi har sett i 
flere europeiske land høsten 2020, ofte omtalt som «lockdown». Se punkt 3 for en 
oversikt over portforbud i andre europeiske land og punkt 3.3 for en omtale av 
grensen mellom portforbud og nedstenging. 
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Nedstenging av næringslivet er svært kostbart for samfunnet og for den enkelte. 
Det bør derfor foretas en avveining av gevinsten fra smitteverntiltakene opp mot 
konsekvensene for samfunnet for øvrig (tiltakskostnaden). Regjeringen vil ikke 
stenge ned mer aktivitet enn nødvendig for å oppnå ønsket smitteverneffekt, 
herunder det som er nødvendig for å forebygge smittespredning. Det kan 
imidlertid bli nødvendig å gå til høy grad av nedstenging raskt, uten å avvente 
effekten av mildere former for nedstenging, dersom det er nødvendig for å 
forebygge en alvorlig smittesituasjon. Det har sammenheng med at smitten i gitte 
situasjoner kan spre seg svært raskt, og at det tar noe tid fra smitten faktisk 
foreligger til den blir registrert. Å handle kraftfullt i slike situasjoner er i samsvar 
med smittevernloven, se også punkt 2.3 nedenfor. 

1.4 Portforbud 

Med portforbud siktes det her til at det som utgangspunkt er forbudt å oppholde 
seg på steder der allmennheten kan ferdes. Det innebærer i praksis at befolkningen 
bare kan forlate sine hjem hvis det er gitt unntak fra portforbudet.  

I en meget alvorlig smittesituasjon kan et portforbud supplere en nedstenging av 
virksomheter og aktivitet i samfunnet. Ulike former for slike portforbud vil 
redusere den sosiale kontakten utover det som følger av nedstenging. Et 
portforbud vil eksempelvis kunne supplere begrensninger i adgangen til besøk i 
private hjem, og kan på den måten hindre samling av personer i den perioden et 
portforbud gjelder. 

Et portforbud kan utformes svært ulike måter. Det kan være alt fra et forbud mot å 
være ute på natten, begrenset til bestemte områder, til et nasjonalt forbud mot å 
være ute som gjelder hele døgnet. Det kan også oppstilles få eller mange unntak, 
og det kan være ulike regler på dagtid, kveldstid og nattestid. Disse forholdene har 
stor betydning for hvor inngripende et portforbud vil være. 

Mange europeiske land har innført portforbud høsten 2020, og de er av nokså ulik 
karakter. Det gis en overordnet oversikt over enkelte andre lands bruk av 
portforbud i punkt 3 nedenfor. 

Et portforbud skal, som andre smitteverntiltak, ikke gå lenger enn det som er 
strengt nødvendig. Det betyr at det må vurderes grundig om det er nødvendig å 
innføre et portforbud, om det eventuelt skal avgrenses geografisk og i tid, og 
hvilke unntak som må oppstilles.  

Selv om portforbud kan utformes på svært ulike måter, er det uansett prinsipielt 
sett inngripende i folks privatliv og bevegelsesfrihet, som er beskyttet i 
Grunnloven § 106. I motsetning til hva situasjonen er i enkelte andre land, har vi 
ikke noen direkte regulering av portforbud i Norge, og det har, etter det 
departementene forstår, ikke vært brukt etter 2. verdenskrig. 

Et portforbud medfører en sterk begrensning i antall personer som oppholder seg i 
det offentlige rom. Det gir færre potensielle nærkontakter og potensielle 
smittesituasjoner. Det kan på den måten være et relevant smitteverntiltak som kan 
være egnet til å begrense smittespredningen.  

I en situasjon med ukontrollert smitte vil svært mange smitteverntiltak være 
innført. Det må antas at det normalt vil inkludere i alle fall en vesentlig grad av 
nedstenging og sterke begrensninger i anledning til å få besøk i private hjem, se 
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punkt 1.2 foran. En eventuell ytterligere smitteverneffekt av et portforbud vil i 
første rekke være at man også begrenser den menneskelige kontakten utendørs. 
Som det er redegjort nærmere for nedenfor, kan dette gi en viss tilleggseffekt for å 
begrense smitten, men denne må likevel antas å være relativt begrenset. Det betyr 
blant annet at man må vurdere grundig om et portforbud vil være nødvendig og 
forholdsmessig etter smittevernloven og menneskerettighetene, se nærmere 
nedenfor.  

Det er hjemmel for portforbud som et smitteverntiltak som foreslås her. Det betyr 
blant annet at portforbud bare kan iverksettes når det er klart medisinskfaglig 
begrunnet, jf. smittevernloven § 1-5. Det betyr også at den foreslåtte 
bestemmelsen ikke gir grunnlag for bruk av portforbud i andre tilfeller, 
eksempelvis for å sikre ro og orden.  

1.5 Portforbud som smitteverntiltak 

Under pandemien har de viktigste tiltakene siden starten vært å finne de smittede 
(ved testing) og mistenkt smitte (ved smitteoppsporing) og skille disse fra andre 
mennesker ved henholdsvis isolering og karantene. På den måten har man kunnet 
forebygge videre smittespredning fra disse personene.  

Det er ikke mulig å ha kontroll på alle mulige smittekilder, særlig fordi de 
smittede kan være smittsomme før de får symptomer, samt at covid-19 kan forløpe 
uten eller med svært milde symptomer. Derfor har det vært nødvendig å supplere 
med tiltak som reduserer kontakt mellom alle mennesker uten kunnskap om deres 
smittestatus. Blant disse tiltakene er for eksempel stenging av virksomheter og 
begrensninger i deltakerantallet på sammenkomster. 

Den smittevernfaglige begrunnelsen for portforbud ligger i at tiltaket virker 
kontaktreduserende mellom personer som ikke vet at de er smitteførende og andre 
personer. Det kan føre til færre kontakter mellom folk og dermed gi en viss ekstra 
smitteverneffekt.  

Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet nærmere smittevernfaglige 
vurderinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som har gitt sine 
vurderinger 11. desember 2020 (oppdrag nr. 256).  

Folkehelseinstituttet er kritisk til at et portforbud vil være et virkemiddel som 
smittevernfaglig kan begrunnes, jf. kravene i smittevernloven § 1-5, og tar også 
opp at et portforbud kan utfordre menneskerettighetene. Det uttales blant annet at 
et portforbud er «et unødvendig grovt virkemiddel». Departementene forstår 
Folkehelseinstituttet slik at et portforbud etter Folkehelseinstituttets syn likevel 
kan tenkes å være et aktuelt virkemiddel, men bare i en «desperat situasjon». Det 
uttales:  

«Så vidt vi kan bedømme, kan et portforbud forsvares smittevernfaglig og juridisk bare i 
en desperat situasjon der alle andre kontaktreduserende tiltak er godt gjennomført, men 
har vist seg å ikke bremse epidemien, prevalensen av frittgående smitteførende personer i 
samfunnet er høy, og sykehusene er i ferd med å kollapse.»  

Helsedirektoratet er langt på vei enig med Folkehelseinstituttet, men synes mer 
åpen for at et portforbud kan være et smittevernfaglig nødvendig virkemiddel, og 
oppsummerer sin vurdering av et mulig portforbud slik:  

«Portforbud er et tiltak som kan anses å være nødvendig av hensyn til smittevernet i 
ekstreme situasjoner, der man vurderer at stenging av alle ikke-essensielle virksomheter 
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ikke vil være nok til å redusere mobiliteten og kontakten i befolkningen i tilstrekkelig 
grad. 

Et portforbud vil være et inngripende tiltak for de det gjelder for, som griper inn i 
enkeltpersoners handlingsfrihet og retten til respekt for privatlivet. Det skal mye til for at 
tiltaket etter en helhetsvurdering vil anses forholdsmessig.» 

Helsedirektoratet understreker videre at et portforbud bare fremstår som aktuelt 
ved en vesentlig nedstenging, og uttaler blant annet:  

«Et eventuelt portforbud vil etter vår vurdering innføres som tiltak sammen med eller i 
etterkant av at man stenger ned alle ikke-essensielle virksomheter, jf. modell 5.2 i 
Helsedirektoratets svar på oppdrag 216. Nødvendigheten av tiltaket må vurderes i 
sammenheng med de øvrige tiltakene som portforbudet skal virke sammen med. Dette 
tilsier at portforbud er et tiltak som kun anses å være nødvendig av hensyn til smittevernet 
i ekstreme situasjoner, der man vurderer at stenging av alle ikke-essensielle virksomheter 
ikke vil være nok til å redusere mobiliteten og kontakten i befolkningen i tilstrekkelig 
grad.» 

Departementene er enig i Helsedirektoratets oppsummering og legger denne til 
grunn i høringsnotatet her. Det kan likevel ikke utelukkes at et lokalt portforbud 
om kvelden og natten kan anses som mindre inngripende og mer virkningsfullt enn 
nedstenging i gitte situasjoner. Det kan eksempelvis være tilfellet dersom 
smittespredningen i stor grad skjer fordi mange mennesker samles ute om kvelden 
og natten, og det er dårlig etterlevelse av andre smitteverntiltak og problemer med 
smitteoppsporing.  

Den mulige smittevernmessige gevinsten ved portforbud er vanskelig å anslå. Den 
beror i stor grad på om man har lyktes med de andre, mindre inngripende tiltakene 
som er innført. Dersom hygienen er god, få smittekilder går fritt (fordi TISK-
arbeidet fungerer), og kontakthyppigheten er liten (fordi andre restriksjoner 
gjelder), blir det ikke mye tilleggsgevinst av portforbud. På dette grunnlaget 
beskriver Folkehelseinstituttet at tilleggseffekten av et portforbud «er liten». 
Helsedirektoratet viser til Folkehelseinstituttet, men skriver også:  

«Som FHI skriver, vil et portforbud kunne gi ekstra smitteverneffekt, ved at tiltaket fører 
til færre kontakter mellom folk. Tiltaket vil også kunne ha en sterk signaleffekt til 
befolkningen om alvorligheten av situasjonen man befinner seg i.» 

Det vil ikke være mulig å på forhånd fullt ut beskrive hvilken situasjon som kan 
kreve et så inngripende tiltak som et portforbud. Dette understrekes både av 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det vil være nødvendig å vurdere blant 
annet ulike indikatorer for smittesituasjonen, kapasiteten for testing og 
smitteoppsporing, kapasiteten for behandling i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten, tilgjengelighet av smittevernutstyr mv. 
Det vil også være nødvendig å vurdere risikoen ved ikke å innføre nye eller 
forsterkede tiltak.  

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener begge at det skal svært mye til før 
portforbud vil fremstå som et nødvendig og forholdsmessig tiltak. 
Folkehelseinstituttet uttrykker generelt at det er vanskelig å se når et portforbud vil 
være et nødvendig og tjenlig tiltak etter smittevernloven. Helsedirektoratet 
vurderer det likevel slik at et portforbud etter en helhetsvurdering kan være 
nødvendig og forholdsmessig. Direktoratet nevner følgende eksempel:  
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«Eksempel på dette kan være et større utbrudd der man ikke kjenner smitteveien til veldig 
mange. Man har da ikke kontroll, og vil kunne måtte stenge ned før kapasitetsterskel er 
nådd dersom det skal være mulig å opprettholde kapasitet, eksempelvis innen TISK.» 

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefaler som utgangspunkt at et 
portforbud gjøres minst mulig omfattende, geografisk og tidsmessig, og med 
nødvendige unntak. Samtidig vil et begrenset portforbud gi mindre 
smitteverneffekt. Helsedirektoratet uttaler om dette som en generell anbefaling:  

- «Tiltaket bør i størst mulig grad være avgrenset til de delene av landet der 
smittesituasjonen er alvorlig, og tiltaket bør derfor primært være aktuelt å 
iverksette lokalt i en kommune eller regionalt i et område. 

- Jo mer avgrenset i tid tiltaket er, jo mer forholdsmessig vil tiltaket kunne anses å 
være. Eksempelvis kan det etter en helhetsvurdering anses mer forholdsmessig å 
iverksette et strengt portforbud for en periode på en uke fremfor et portforbud 
med flere unntak for en periode på en måned. Varigheten må vurderes opp mot 
behovet for å slå ned smittespredning og gjenopprette samfunnsfunksjoner. 

- Dersom portforbudet er begrenset til tider av døgnet der befolkningen stort sett 
holder seg innendørs, eksempelvis midt på natten, vil tiltaket kunne anses mindre 
inngripende, og dermed også mer forholdsmessig. Samtidig må tidsbegrensningen 
sees i sammenheng med hva som er problemet og hva man forsøker å oppnå med 
smitteverntiltaket. Dersom problemet er at det er mye folk ute i gatene, på besøk 
hos hverandre mv. på dagtid, vil ikke et tiltak som er begrenset til å forby 
aktiviteter på natten anses egnet til å redusere smittespredning. 

- Avhengig av utforming, vil det måtte gis unntak fra et portforbud for personer 
som av ulike grunner trenger å dra fra hjemmet sitt. Unntakene må utformes ulikt 
avhengig av hvilken tid på døgnet et portforbud gjelder for. Ved et portforbud på 
nattestid, kan man vurdere om det er tilstrekkelig med unntak for akutte 
situasjoner knyttet til liv og helse, i tillegg til at personer som skal på jobb mv. må 
kunne dra dit. Ved et portforbud på dagtid, er det behov for mer vidtgående 
unntak for å sikre at befolkningen får handlet nødvendige varer og gjort 
nødvendige ærender, samtidig som man sikrer at mobiliteten er så lav som mulig. 
Det vises eksempelvis til unntakene fra lignende portforbud i England og 
Frankrike.» 

Et portforbud om dagen og ettermiddagen vil påføre barn og unge en ekstra 
belastning da de hindres i utendørs lek og utfoldelse og hindres i vanlig skolegang, 
med mindre det er gitt nødvendige unntak. Portforbud vil også ramme sosialt 
skjevt. Husstander med få kvadratmeter pr. medlem får sannsynligvis en tøffere 
portforbudstid enn husstander med mer plass. I tillegg vil det kunne ha alvorlige 
konsekvenser for utsatte barn og unge, da de ikke unnslipper skadelig miljø i 
hjemmet og de heller ikke får tilgang på andre tilbud og tjenester som ellers vil 
kunne fange opp disse barna og ungdommene. Dette er forhold som understrekes 
av både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Negative konsekvenser av 
portforbud må vurderes mot nytten, og ved innføring må også kompenserende 
tiltak som kan motvirke de negative konsekvensene styrkes. 

1.6 Regional variasjon av smitteverntiltakene 

Inngripende smitteverntiltak kan ikke være strengere enn nødvendig. I dette ligger 
blant annet at det må vurderes om det er tilstrekkelig å iverksette tiltakene i 
utvalgte kommuner og regioner, før det er aktuelt å innføre slike tiltak nasjonalt. 
Dette har sammenheng med at det til nå har vært klare variasjoner i 
smittespredningen i Norge. I mange kommuner har man raskt klart å slå ned lokale 
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utbrudd, og utbruddene er i hovedsak lokalisert til enkelte områder. Også ved en 
eventuell mer dramatisk situasjon, der det kan være aktuelt for staten å beslutte 
mer omfattende nedstenging eller et portforbud, må det vurderes om det vil være 
tilstrekkelig å gjennomføre dette lokalt eller regionalt, for eksempel i områder med 
særlig høy smittespredning eller et ukontrollert smitteutbrudd. Dette omtales 
nærmere i punkt 6.5.1 nedenfor. 

Det vil likevel kunne skape enkelte utfordringer å ha ulike smitteverntiltak i de 
enkelte regionene, blant annet når det gjelder forholdet til andre kommuner i 
samme bo- og arbeidsregion. Det kan blant annet bli behov for særskilt regulering 
av reising, varetransport, næringsvirksomhet mv. på tvers av regioner med ulik 
regulering. 

2 Gjeldende rett 

2.1 Generelt om smittevernloven 

Formålet med smittevernloven er å verne befolkningen mot smittsomme 
sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt 
å motvirke at slike sykdommer føres inn eller ut av landet, jf. smittevernloven § 1-
1. Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter iverksetter 
nødvendige smitteverntiltak på en måte som ivaretar rettssikkerheten for den som 
rammes. 

Smittevernloven er generell og gjelder for alle smittsomme sykdommer. Loven gir 
både regler om ansvar og oppgaver for å forebygge smittsomme sykdommer i en 
normalsituasjon, og lovgrunnlag for å iverksette tiltak mot smitteutbrudd, også for 
å kunne håndtere nye og farlige smittestoffer vi ikke har kunnskap om. 

Hvilke smitteverntiltak som kan iverksettes, avhenger av sykdommens og 
sykdomsutbruddets art og omfang. Ved allmennfarlig smittsom sykdom, se 
legaldefinisjonen i § 1-3 nr. 3, kan det brukes mer inngripende tiltak enn ved 
annen smittsom sykdom. Covid-19 er definert som en allmennfarlig smittsom 
sykdom, jf. § 1-4 og forskrift 1. januar 1995 nr. 100 § 1. De videste fullmaktene 
kommer først til anvendelse ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom 
sykdom, se legaldefinisjonen i § 1-3 nr. 4. Utbruddet av covid-19 er karakterisert 
som et alvorlig utbrudd. Det er derfor åpning for å bruke alle fullmaktene i 
smittevernloven for å forebygge og motvirke denne sykdommen, såfremt de øvrige 
vilkårene i de enkelte bestemmelsene er oppfylt. 

Smittevernloven skiller mellom befolkningsrettede og individrettede 
smitteverntiltak. Befolkningsrettede tiltak i kapittel 4 kan etter omstendighetene 
rette seg mot en ubestemt krets av personer, mens individrettede tiltak i kapittel 5 
retter seg mot bestemte personer. 

Tiltak etter kapittel 4 kan være møteforbud, stenging av virksomheter, karantene, 
isolering og andre begrensninger i personers bevegelsesfrihet. I motsetning til hva 
som gjelder for tiltak etter kapittel 5, kan ikke tiltak etter kapittel 4 gjennomføres 
med bruk av tvang, jf. Prop. 130 L (2019–2020) side 12. Brudd på plikter etter 
kapittel 4 kan imidlertid medføre straffansvar. 

I tillegg til vilkårene som følger av de enkelte lovbestemmelsene om 
smitteverntiltak, må tiltakene oppfylle grunnleggende krav til nødvendighet og 
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forholdsmessighet i smittevernloven § 1-5, jf. Prop. 91 L (2018–2019) side 45. 
Her fremgår det at smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar 
medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og 
fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Det skal legges vekt på frivillighet 
fra den tiltaket gjelder, og alle tvangsmessige tiltak skal være forholdsmessige.  

Loven bygger på det minste inngreps prinsipp. Det betyr at det tiltaket som er 
minst inngripende, men samtidig er tilstrekkelig effektivt, fortrinnsvis velges. 
Tiltakene må vurderes løpende i takt med smittesituasjonen. Det skal ikke brukes 
mer inngripende tiltak enn det som til enhver tid er nødvendig av hensyn til 
smittevernet, jf. NOU 1990: 2 side 108. Dette kommer blant annet til uttrykk i § 4-
1 femte ledd der det stilles krav til at et vedtak om etter første ledd straks skal 
oppheves eller begrenses når det ikke lenger er nødvendig. 

De grunnleggende kravene til smitteverntiltak i § 1-5 må vurderes ut fra den 
kunnskapen man om har smittesituasjonen på det tidspunktet beslutningen fattes. 
Vurderingen må baseres på smittesituasjonen i øyeblikket og forventet utvikling, 
jf. formålet om å forebygge smitte.  

Formålet med loven er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer. 
Smittevernloven hjemler følgelig tiltak for å forebygge en mulig fremtidig 
situasjon. Den bygger i så måte på et føre var-prinsipp. Det kan for eksempel 
vedtas tiltak for å forhindre smitte fra å komme inn i landet eller inn i en kommune 
som ikke har smitte. Slike tiltak kan være nødvendige for å forhindre at smitte 
sprer seg og dermed for å verne befolkningen. Det samme gjelder tiltak for å 
forebygge en fremtidig smittesituasjon som man på beslutningstidspunktet anser 
vil inntre hvis tiltakene ikke innføres.  

2.2 Smittevernloven § 4-1 og § 7-12 – utgangspunkter og 
beslutningsmyndighet 

Smittevernloven § 4-1 og § 7-12 er aktuelle lovgrunnlag for vedtak om 
nedstenging og portforbud. 

Etter smittevernloven § 4-1 første ledd kan kommunestyret vedta smitteverntiltak 
som nevnt i § 4-1 bokstav a–e (møteforbud, isolering mv.), når det er «nødvendig 
for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir 
overført». Ved et «alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når 
det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt for å motvirke overføring av 
sykdommen», kan Helsedirektoratet treffe slike vedtak for «hele landet eller for 
deler av landet», jf. annet ledd. Siden departementet har instruksjonsmyndighet 
over Helsedirektoratet, kan også departementet fatte vedtak etter bestemmelsen, se 
NOU 1990: 2 punkt 15.3.1. Ifølge lovens forarbeider kan inngripen fra staten 
særlig være aktuelt under bekjempelsen av «farlige epidemier». I slike situasjoner 
kan det være behov for nasjonal styring ved at smitteverntiltak iverksettes raskt, 
konsekvent og med stor nøyaktighet, jf. Ot.prp. nr. 91 (1992–93) side 145.  

Tiltak som skal gjelde hele landet vil gjennomgående ikke kunne innføres 
tilstrekkelig raskt, effektivt og konsekvent med mindre departementet eller 
Helsedirektoratet fatter vedtak. Tiltak som er nødvendige for å håndtere 
smittesituasjonen i «deler av landet», i én kommune, i flere kommuner, i bo- og 
arbeidsmarkedsregioner eller større regioner, kan også være aktuelle når nasjonale 
myndigheter etter en konkret vurdering anser at det av hensyn til forsvarlig 
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smittevern er nødvendig med strengere tiltak enn det kommunene selv ønsker å 
innføre. Det vil også være aktuelt når det er behov for å innføre effektive og 
konsekvente tiltak i hele det aktuelle befolkningsområdet raskere enn det 
kommunene selv er i stand til. 

Etter smittevernloven § 7-10 kan Helsedirektoratet, og dermed også departementet, 
bestemme at kommuner skal «organisere eller utføre nærmere bestemte tjenester 
eller tiltak, samarbeide, eller følge nærmere bestemte retningslinjer når det er 
nødvendig for å sikre et effektivt og forsvarlig smittevern». 

I smittevernloven § 7-12 er Kongen gitt en særlig fullmakt. Ved utbrudd av en 
alvorlig smittsom sykdom eller når det er fare for slikt utbrudd, kan Kongen gi 
forskrifter med lovs innhold og om nødvendig fravike gjeldende lovgivning for å 
trygge folkehelsen og iverksette tiltak til vern av befolkningen. Et vilkår er at det 
er «fare ved opphold», noe som innebærer at det ikke er tilstrekkelig med tid til en 
ordinær lovgivningsprosess, se Prop. 130 L (2019–2020) side 14. I forarbeidene er 
det forutsatt at fullmakten bare kan brukes «i en alvorlig nasjonal krisesituasjon», 
jf. Ot.prp. nr. 91 (1992–93) side 177.  

Henvisningen i § 7-12 til bestemmelsene i beredskapsloven innebærer at 
bestemmelser gitt i medhold av § 7-12 skal meddeles Stortinget «snarest mulig», 
og at de kan oppheves av Stortinget. Ordningen etter beredskapsloven er at det må 
fremlegges lovforslag for Stortinget snarest mulig dersom bestemmelsene ikke er 
opphevet innen 30 dager. 

2.3 Nedstenging 

2.3.1 Innledning 

Vedtak om nedstenging kan gjelde hel eller delvis nedstenging av samfunnet, 
forskjellige typer virksomheter og for ulike deler av landet. Aktuelle tiltak kan 
være forbud mot arrangementer, stenging av serveringssteder og 
underholdningstilbud, forbud mot ulike former for næringsvirksomhet, 
tjenestetilbud mv., stans i organisert idrett og stenging av 
undervisningsinstitusjoner. Hvilke tiltak som er aktuelle må vurderes konkret og 
basert på hvilke tiltak som er nødvendige og forholdsmessige. 

Spørsmålet her er om det er hjemmel i smittevernloven for å vedta nedstenging av 
alle typer ikke-samfunnskritiske virksomheter, dvs. en nedstenging av alle eller det 
vesentlige av virksomhetene som ikke er nødvendig for å få gjennomført kritiske 
og viktige samfunnsfunksjoner. Om kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, se 
særlig punkt 5.2 og 6.5.3 nedenfor.   

Loven er utformet som en fullmaktslov som nettopp skal ta høyde for at det kan 
fattes vedtak om smitteverntiltak som er nødvendige i den konkrete situasjonen. 
Det følger blant annet av smittevernloven § 1-1, som bestemmer at loven «skal 
sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak» for å «verne befolkningen mot smittsomme sykdommer». Det 
fremgår videre i NOU 1990: 2 punkt 8.8.1 at man har ansett det som nødvendig å 
gi en forholdsvis vid adgang til å fastsette restriksjoner på kontakt mellom 
mennesker, blant annet av hensyn til smittsomme sykdommer som kan overføres 
luftbårent. Luftbåren smitte nevnes her som et eksempel på egenskaper ved 
smittsomme sykdommer som kan gjøre restriksjoner nødvendig, og er derfor et 
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uttrykk for at det på generelt grunnlag er vid adgang til å fastsette restriksjoner på 
kontakt mellom mennesker, også stenging av virksomheter når det er nødvendig 
for å hindre spredning av en alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom. 

Videre følger det av forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 91 (1992–93) side 60–61, at 
smittevernloven skal gi rettslig grunnlag som gir en forholdsvis vid adgang til å 
fastsette restriksjoner på kontakten mennesker imellom. Det ble videre uttalt at 
«det ikke kan ses bort fra at det fortsatt kan være aktuelt med tiltak som hindrer 
nærkontakt mellom et større antall personer, bl.a. av hensyn til smittsomme 
sykdommer som kan overføres luftbårent eller ved utbrudd av sykdom fremkalt av 
fremmede smittestoffer som man ikke kan beskytte seg mot ved vaksinasjon eller 
på annen måte». Viktigheten av at loven gir et klart hjemmelsgrunnlag for 
iverksettelsen av ulike befolkningsrettede tiltak ble understreket av departementet. 

Kravene i § 1-5 om nødvendighet og forholdsmessighet samt inngangsvilkårene i § 
4-1 første ledd innebærer at terskelen for vedtak om nedstenging av virksomheter 
hvor det ikke er påvist eller er mistanke om smitteutbrudd, er ganske høy, jf. også 
bemerkningen i forarbeidene om at det «fortrinnsvis» er aktuelt med nedstenging 
av virksomheter hvor det har vært smitte. Kravene i § 1-5 legger også klare 
føringer for hvor omfattende et vedtak om nedstenging kan være (full eller delvis 
nedstenging, varighet, hvilke virksomheter kan omfattes, hvor i landet mv.). Her 
vil grunnleggende rettigheter etter blant annet Grunnloven og EMK også ha 
betydning, se punkt 4 nedenfor. 

Tiltakene som inngår i nasjonal nedstenging av vesentlige deler av aktiviteten i 
samfunnet, er svært inngripende og krever derfor klar hjemmel i lov, se for 
eksempel HR-2020-1967-A avsnitt 35 og 36, hvor det påpekes at kravet til 
hjemmelens klarhet varierer etter inngrepets art og hvor hardt det rammer. 

2.3.2 Smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a–d 

Etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a kan det vedtas «forbud mot 
møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale 
omgangen overalt der mennesker er samlet».  

Bestemmelsen er vidt formulert, og det fremgår av Ot.prp. nr. 91 (1992–93) side 
144–145 at hensikten er å gi adgang til å hindre at flere mennesker samles hvis 
dette representerer en fare for overføring av smitte. Hensynet til å forebygge en 
allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført er et overordnet 
hensyn ved tolkningen av bestemmelsen. Den er ment å gi hjemmel for å forby alle 
typer møter, uansett om de er i offentlig eller privat regi og om de er politiske eller 
upolitiske. Det inkluderer blant annet idrettsarrangementer, utstillinger, konserter 
og lignende. Bestemmelsen er også ment å gi adgang til å forby private 
sammenkomster hvis vilkårene for øvrig er til stede, men det vil likevel ikke være 
adgang til å isolere nære familiemedlemmer eller andre som bor sammen. Derimot 
vil det kunne være adgang til å pålegge restriksjoner i den sosiale omgangen i et 
større bofellesskap eller bokollektiv.  

Etter ordlyden kan det vedtas både forbud og påbud, men også andre 
begrensninger i den sosiale omgangen der mennesker møtes. Slike begrensninger 
kan eksempelvis være å stille krav til gjennomføringen av møter og 
sammenkomster og påbud om munnbind.   
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Etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b kan det vedtas «stenging av 
virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, 
svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser 
– eller begrensninger i aktiviteter der».  

Utover at det må være tale om virksomheter som «samler flere mennesker», følger 
det ingen begrensninger av ordlyden med hensyn til hva slags virksomheter eller 
hvor mange virksomheter som kan omfattes av et vedtak om nedstenging. 
Ordlyden sier heller ingenting om at et vedtak etter bokstav b bare kan gjelde for 
avgrensede geografiske områder, slik som i § 4-1 første ledd bokstav d om 
isolering mv.  

Lovens ordlyd med eksempler viser at bestemmelsen er ment å favne vidt. Dette 
følger også av forarbeidene, hvor det står at stenging eller andre begrensninger kan 
være aktuelt for «alle slags virksomheter» som samler flere folk og som kan 
medføre smittefare, jf. Ot.prp. nr. 91 (1992–93) side 144: 

«Alternativet i bokstav b gir adgang til å stenge alle slags virksomheter som samler flere 
mennesker og som dermed kan representere en smitteoverføringsfare. I alternativet er det 
regnet opp en del eksempler på slike typiske virksomheter hvor flere mennesker er samlet. 
Andre virksomheter som også vil være omfattet, er f.eks. restauranter, campingplasser, 
kino, teater, sirkus, sexklubber, o.s.v. Det er adgang til å stenge hele virksomheten eller 
pålegge nærmere begrensninger i aktivitetene. Aktuelle begrensninger kan være f.eks. 
bare stengning av en skoles gymnastikksal eller svømmebasseng, reduksjon av belegget 
på et hotell, aldersmessige begrensninger i betjening av virksomheten osv.» 

Det er ikke et krav etter ordlyden at virksomheten har hatt et smitteutbrudd eller at 
det er mistanke om det. I forarbeidene fremgår det at nedstenging kan foretas 
allerede i «forebyggende øyemed», jf. NOU 1990: 2 side 108: 

«Fordi det her dreier seg om til dels svært inngripende tiltak framgår det uttrykkelig av 
smittevernloven § 4-2 at det kan vedtas stenging av en hel virksomhet forutsatt at den 
samler flere mennesker og vilkårene forøvrig er tilstede. Det vil fortrinnsvis være aktuelt 
for virksomheter hvor det har brudt ut sykdomstilfelle, men også stenging i rent 
forebyggende øyemed må det også være anledning til.» 

Det kan videre gis regler om «stans eller begrensninger i kommunikasjoner» etter 
smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav c. Ifølge Ot.prp. nr. 91 (1992–93) side 145 

gir bestemmelsen adgang til å stanse eller legge begrensninger i bruken av offentlige 
eller private kommunikasjoner som eksempelvis tog eller buss. 

Etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d kan kommunen fatte vedtak om 
«isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i 
deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen». Se nærmere vurdering av 
alternativet i punkt 2.4.1.  

2.3.3 Oppsummering – hjemmelsspørsmålet for nedstenging 

Etter departementenes vurdering er det i utgangspunktet hjemmel i 
smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a–d for nasjonal nedstenging av alle 
former for virksomheter som det ikke er nødvendig å opprettholde for å få 
gjennomført kritiske og viktige samfunnsfunksjoner. Rammene for slike vedtak 
følger i første rekke av kravene til klar medisinskfaglig begrunnelse, nødvendighet 
og forholdsmessighet i smittevernloven § 1-5 og av vilkårene i § 4-1 første ledd. 
Her vil også grunnleggende rettigheter etter blant annet Grunnloven og EMK ha 
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betydning. Vurderingen må skje på vedtakstidspunktet og løpende i takt med 
smittesituasjonen. 

Dersom det skulle være behov for et supplerende hjemmelsgrunnlag, vil også den 
særlige fullmaktsbestemmelsen i smittevernloven § 7-12 kunne anvendes for å 
vedta forskrifter om nasjonal nedstenging. Bestemmelsen er omtalt i punkt 2.4.2 
nedenfor. 

2.4 Portforbud 

2.4.1 Smittevernloven § 4-1 første ledd 

Med portforbud mener departementene i dette høringsnotatet et generelt forbud 
mot å være ute der allmennheten kan ferdes med mindre det er bestemt at det er 
tillatt.  

Mens smittevernloven § 4-1 regulerer blant annet ulike former for lukking av 
aktiviteter og stenging av virksomheter, i tillegg til begrensninger i personers 
bevegelsesfrihet, er det ingen bestemmelser som direkte gjelder portforbud.  

Inngripende tiltak krever klar hjemmel i lov, jf. for eksempel HR-2020-1967-A 
avsnitt 35 og 36. Verken lovens ordlyd eller forarbeider gir støtte for at § 4-1 
første ledd bokstav a, b eller c er ment å omfatte portforbud.  

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d kan det fattes vedtak 
om «isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre 
begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen». Det betyr at 
personer helt eller delvis kan avskjæres fra kontakt med omverdenen. Som 
eksempler på slike tiltak nevner forarbeidene vedtak om at nærmere angitte 
personer bare gis adgang til å oppholde seg i hjemmet, eventuelt på arbeidsplassen 
eller i transport mellom arbeidsplass og bolig, jf. eksempelvis NOU 1990: 2 side 
108.  

Tiltaket er et befolkningsrettet tiltak. Ordlyden er vid og kan tale for at personer 
kan isoleres, for eksempel ved at de forbys å oppholde seg utenfor hjemmet til 
visse tider av døgnet. Hensikten er å avskjære smittede eller mistenkt smittede å 
komme i kontakt med personer som ikke er smittet, eller motsatt. Hva som skal til 
for å være antatt smittet må avgjøres etter en konkret faglig vurdering av den 
aktuelle sykdommen. For covid-19 kan det være vanskelig å avgjøre hvem som er 
smittet i og med at mange ikke har symptomer, noe som kan tilsi at begrepet må 
tolkes vidt. 

Det fremgår av forarbeidene at bokstav d gir adgang til å fatte vedtak om isolering 
av «smittede eller mistenkt smittede i et mindre, geografisk område», jf. Ot.prp. 
nr. 91 (1992–93) side 144. I NOU 1990: 2 side 244 vises det til at det «[s]pesielt 
ved mistanke om utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom […] kan være 
behov for umiddelbart å iverksette isolering av den eller de mistenkt smittede eller 
syke og deres eventuelle nærkontakter». Som alternativ til total isolering kan det 
etter bestemmelsen eksempelvis legges begrensninger på antall personer eller 
nærmere regulering av hvem som kan komme inn i eller ut av det smitteutsatte 
området.  

Med vedtak etter § 4-1 bokstav d kan personer altså bli pålagt å holde seg hjemme. 
Det er et vedtak som for dem det gjelder, har klare likheter med et portforbud. Det 
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er imidlertid flere forhold ved bestemmelsen som gjør at den neppe kan gi 
grunnlag for den type mer generelle portforbud som omtales i høringsnotatet her. 
Etter departementenes syn vil bestemmelsen i alle fall ikke gi tilstrekkelig klar 
hjemmel for et så inngripende tiltak, jf. omtalen av legalitetsprinsippet og 
klarhetskravet foran og nærmere i punkt 4.6.2 nedenfor.  

2.4.2 Smittevernloven § 7-12 

Bestemmelser om portforbud kan gis med hjemmel i smittevernloven § 7-12, se 
punkt 2.2 foran og nærmere i punkt 6.2 nedenfor. Bestemmelsen lyder:  

«Når et utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom truer folkehelsen, eller når det er 
fare for et slikt utbrudd og det på grunn av disse forhold er fare ved opphold, kan Kongen 
gi bestemmelser av lovgivningsmessig innhold for å trygge folkehelsen, og for at det kan 
settes inn tiltak til vern om befolkningen. Om nødvendig kan Kongen gjøre avvik fra 
gjeldende lovgivning. Lov av 15. desember 1950 om særlige rådgjerder under krig, 
krigsfare og liknende forhold §§ 3 og 4 gjelder tilsvarende.» 

Grunnvilkåret om at det må foreligge utbrudd eller fare for utbrudd av en 
«allmennfarlig smittsom sykdom» er oppfylt med covid-19-pandemien. Det er da 
adgang til å gi bestemmelser «av lovgivningsmessig innhold», og også om de gjør 
«avvik fra gjeldende lovgivning». Gjennom henvisningen til beredskapsloven fra 
1950 er Stortinget sikret en særlig rolle ved slike vedtak, se nærmere i punkt 2.2.  

Fullmakten kan imidlertid bare brukes hvis det er «fare ved opphold». Som nevnt i 
punkt 2.2 innebærer dette vilkåret at det på grunn av en alvorlig krisesituasjon ikke 
er tid til å vente på en ordinær lovgivningsprosess. Det er pr. i dag ikke grunnlag 
for å iverksette et tiltak som portforbud, og det er derfor ikke hjemmel i § 7-12.  

Formålet med dette høringsnotatet er å sikre et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for 
det tilfellet at det en gang frem i tid kan bli behov for å treffe slike inngripende 
vedtak som et portforbud er. Skulle denne situasjonen oppstå, og det da haster med 
å treffe vedtak, kan det hevdes å foreligge slik «fare ved opphold» som gjør at 
bestemmelsen kan benyttes.  

Når vi i dag skal vurdere om tilstrekkelige hjemmelsgrunnlag er på plass, og det er 
en mulighet, innenfor gjeldende beredskapsplan, at det kan bli aktuelt med 
portforbud i løpet av håndteringen av pandemien, finner imidlertid departementene 
det lite heldig å avvente situasjonen uten å fremme et mer konkret lovforslag til 
Stortinget. Smittevernloven § 7-12 er begrunnet i nødrettshensyn og innebærer en 
klar modifisering av normalregelen om at lovgivningskompetansen ligger til 
Stortinget, jf. Grunnloven §§ 49 og 75 bokstav a. Departementene mener derfor 
Stortinget bør involveres før en eventuell situasjon med behov for portforbud 
oppstår. Det tilsier at Stortinget inviteres til å vedta en lovhjemmel som gir et 
konkret grunnlag for et portforbud, etter vanlig lovgivningsprosedyre. Det gir også 
Stortinget mulighet til å vurdere spørsmålet på en annen måte enn den 
involveringen som skjer i medhold av smittevernloven § 7-12. Stortinget kan blant 
annet vurdere hvilke vilkår som bør oppstilles før vedtak om portforbud kan 
iverksettes, og hvordan Stortinget bør informeres og involveres etter at regjeringen 
eventuelt har truffet vedtak om portforbud.  
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2.4.3 Oppsummering – hjemmelsspørsmålet for portforbud 

Smittevernloven § 4-1 annet ledd, jf. første ledd bokstav d gir adgang til isolering 
av personer i geografisk avgrensede områder. Dette kan være tiltak som har 
likhetstrekk med «portforbud». Bestemmelsen gir likevel neppe tilstrekkelig 
lovgrunnlag for å innføre portforbud, slik dette omtales i høringsnotatet her, jf. 
også legalitetsprinsippet som krever klar hjemmel for slike inngripende vedtak. 

Smittevernloven § 7-12 gir, på nærmere vilkår, hjemmel for å gi bestemmelser om 
portforbud. Det er imidlertid ikke adgang til å benytte bestemmelsen som grunnlag 
for å innføre portforbud med dagens smittesituasjon. Når portforbud er identifisert 
som et mulig tiltak dersom smittesituasjonen skulle utvikle seg til en ukontrollert 
eller ekstrem situasjon, og det slik situasjonen ser ut i dag, heller ikke haster med å 
få innført portforbud, er det departementenes syn at Stortinget bør involveres 
gjennom en vanlig lovgivningsprosess. Dette kan skape et robust rettslig grunnlag 
dersom det senere under den pågående pandemien skulle vise seg absolutt 
nødvendig å innføre portforbud i hele eller deler av landet. 

2.5 Straffesanksjonering og håndheving av tiltak etter smittevernloven 

2.5.1 Straff 

Brudd på påbud eller forbud gitt i medhold av smittevernlovens bestemmelser 
straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år, jf. smittevernloven § 8-1. I covid-19 
forskriften § 19 står det likevel at overtredelse av forskriftens bestemmelser 
straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder. 

Normalt har det blitt reagert med bøter ved brudd på smittevernlovgivningen under 
covid-19 pandemien, for eksempel ved brudd på karanteneplikten. Det er 
imidlertid også enkelte eksempler på at alvorlige gjentatte brudd på 
karanteneplikten har gitt grunnlag for ubetinget fengselsstraff.  

Så langt under pandemien har politiet vært en sentral aktør ved gjennomføring av 
tiltak etter smittevernloven. Politiet har i tråd med politiloven § 6 første ledd som 
hovedregel søkt å løse oppdraget først og fremst ved å gi råd og veiledning om 
gjeldende regler og eventuelt opplyse om straffetrusler der det er relevant. 
Straffeforfølgning har primært vært aktuelt for de mest alvorlige overtredelsene.  

Riksadvokaten la i sin oppdatering 6. november 2020 av de midlertidige 
direktivene for straffesaksbehandlingen under pandemien til grunn at politiet 
fremover i større utstrekning bør prioritere strafferettslig håndhevelse av 
smittevernbestemmelsene, også de lokalt vedtatte. Det ble vist til at borgerne nå 
har forholdt seg til smittevernregler over tid og til den utfordrende 
smittesituasjonen. 

2.5.2 Politiets håndheving og kontroll for øvrig 

Smittevernloven forutsetter at politiet skal yte bistand til gjennomføring av vedtak 
truffet med hjemmel i loven. Anmodning om bistand fra politiet til gjennomføring 
av disse tiltakene er særskilt regulert i smittevernloven § 4-10 fjerde ledd. I Ot.prp. 
nr. 91 (1992–93), er det pekt særskilt på at det kan være behov for politiets bistand 
ved gjennomføring av situasjoner som reguleres av § 4-1 (møteforbud etc.), § 4-3 
(karantenebestemmelsene), § 5-2 (tvungen legeundersøkelse), § 5-3 (tvungen 
isolering) og § 5-4 (gjennomføring av tvungen isolering).  
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Loven inneholder ikke bestemmelser som gir smittevernmyndighetene eller 
politiet adgang til å benytte fysisk makt mot enkeltpersoner for å sikre at forbud 
eller påbud gitt i medhold av lovens kapittel 4 overholdes. Det understrekes blant 
annet i forarbeidene til smittevernloven at bestemmelsene i § 4-1 ikke er 
tvangsbestemmelser som gir adgang til fysisk makt mot enkeltpersoner, for 
eksempel fysisk tilbakeholdelse ved isolering etter bokstav d. Loven legger opp til 
at frivillighet skal være det klare utgangspunktet ved gjennomføringen av vedtak 
etter loven. 

Politiloven § 7 gir likevel politiet adgang til å iverksette tiltak for å stanse 
forstyrrelser av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller allmenhetens 
sikkerhet, eller for å avverge eller stanse lovbrudd, herunder brudd på rettslig 
forpliktende smittevernregler. Tiltakene politiet kan benytte er beskrevet i 
politiloven § 7 annet ledd:    

«Politiet kan i slike tilfeller blant annet regulere ferdselen, forby opphold i bestemte 
områder, visitere person eller kjøretøy, uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i 
forvaring, avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer, påby virksomhet stanset eller 
endret, ta seg inn på privat eiendom eller område eller påby områder evakuert.» 

Påbud om stansing av virksomhet er særskilt nevnt som tiltak politiet kan 
iverksette med hjemmel i denne bestemmelsen. Det samme er fjerning og 
bortvisning av personer. Ved gjennomføringen vil politiet som utgangspunkt 
kunne benytte makt i den utstrekning det anses nødvendig og forsvarlig, jf. 
politiloven § 6 fjerde ledd. Det må antas at vilkåret om nødvendighet og 
forsvarlighet i politiloven § 6 fjerde ledd må forstås i lys av de formål 
smittevernloven skal ivareta, dvs. hensynet til å unngå smittespredning. Det følger 
av forholdsmessighetsprinsippet i § 6 annet ledd at politiet ikke skal ta i bruk 
sterkere midler uten at svakere midler må antas utilstrekkelige eller 
uhensiktsmessige, eller uten at slike forgjeves har vært forsøkt. De midler som 
anvendes må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, 
tjenestehandlingens formål og omstendigheten for øvrig.   

Ved en eventuell nedstenging kan virksomheter som klart driver ulovlig, stenges 
av politiet, eventuelt også gjennom fysisk avsperring. Personer på stedet kan 
bortvises, og om nødvendig fjernes med makt. 

Tilsvarende vil det ved brudd på forbud mot private sammenkomster, slik enkelte 
kommuner har vedtatt, i ytterste konsekvens for eksempel være anledning til å 
fjerne personer med makt, dersom de nekter å forlate stedet. Aktivitet eller 
sammenkomster i private hjem har likevel vært utfordrende for politiet å 
håndheve. Grunnloven § 102 forutsetter at politiet må ha mistanke om overtredelse 
av et straffebud for å ta seg inn i et privat hjem uten samtykke, noe som i praksis 
innebærer begrenset mulighet til å kontrollere om smittevernreglene overholdes i 
slike situasjoner. Politiloven § 7 første ledd gir likevel anledning til å gripe inn der 
en sammenkomst forårsaker støy i nabolaget. Det vil typisk være i disse tilfellene 
at politiet får kjennskap til en sammenkomst. 

Politiloven § 7 gir imidlertid ingen uttrykkelig hjemmel til å bruke fysisk makt for 
å bringe en person til et sted hvor vedkommende kan gjennomføre karantene eller 
isolasjon. Selv om bestemmelsen ikke gir noe uttømmende oppregning av hvilke 
tiltak politiet kan benytte, tilsier legalitetsprinsippet at et så inngripende 
virkemiddel som bruk av makt ikke kan benyttes uten en klar hjemmel i loven. 
Tilsvarende vil det ved et brudd på et eventuelt portforbud neppe være tilstrekkelig 
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klar hjemmel i politiloven § 7 til å benytte fysisk makt for å hindre en person å 
forlate hjemme eller for å bringe en person tilbake til hjemmet. 

2.5.3 Bistand fra andre til oppgaver knyttet til håndheving og kontroll 

Hensynet til politiets ressurssituasjon kan gjøre det nødvendig at også andre enn 
politiet gis oppgaver knyttet til gjennomføring av tiltak etter smittevernloven. Etter 
smittevernloven § 4-10 har ansatte i en rekke andre etater plikt til å bistå med 
gjennomføringen og overholdelsen av bestemmelsene i loven. § 4-10 siste ledd 
åpner for en forholdsvis bred adgang til å fastsette forskrift om plikter for andre 
myndigheter. Eksempler på slike plikter vil kunne være oppgaver knyttet til 
kontroll. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt en egen forskrift om Forsvarets 
bistand til aktører med ansvar for samfunnssikkerhet under koronapandemien. I 
forskriften er det presisert at bistanden ikke skal innebære noen form for 
maktutøvelse.  

Forskriften gjelder ikke for Forsvarets bistand til politiet, som reguleres av 
instruks 16. juni 2017 nr. 789 om Forsvarets bistand til politiet 
(bistandsinstruksen), gitt i medhold av politiloven § 27 a. Denne bestemmelsen 
åpner for at politiet kan anmode Forsvaret om bistand, blant annet ved ulykker, 
naturkatastrofer og lignende for å verne menneskers liv og helse, eiendom og for å 
opprettholde ro og orden. Med «lignende» siktes det for eksempel til epidemier. 
Forsvarets personell har til nå under pandemien vært brukt i sammenheng med 
politiets grensekontroll.  

Regjeringen har i Prop. 59 L (2020–2021) foreslått en ny bestemmelse for å gi en 
klar hjemmel for å fastsette forskrift om Forsvarets bistand til offentlige 
myndigheter og andre beredskapsaktører med ansvaret for samfunnssikkerhet, 
kritiske samfunnsfunksjoner eller kritisk infrastruktur. I forslaget til ny § 60 a i 
forsvarsloven er det, som etter den gjeldende forskriften, presisert at bistand ikke 
skal innebære noen form for maktanvendelse, og at hjemmelen ikke omfatter 
Forsvarets bistand til politiet. 

Politiloven § 20 tredje ledd åpner for at politimyndighet unntaksvis kan gis til 
andre enn personell som har alminnelig politimyndighet i kraft av sin stilling. 
Bestemmelsen fastslår at slik myndighet i så tilfelle skal være «begrenset i tid eller 
til nærmere bestemte saker eller funksjoner». Av forarbeidene fremgår at 
bestemmelsen tar som utgangspunkt at politimyndighet kan gis til personer utenfor 
politiet i forbindelse med oppdrag hvor det er sannsynlig at den som utfører det, vil 
stå overfor situasjoner hvor avverging eller avdekking av lovbrudd står sentralt. I 
praksis tildeles begrenset politimyndighet først og fremst i forbindelse med oppsyn i 
utmark og på sjøen. Bestemmelsen favner imidlertid vidt og gir for eksempel også 
grunnlag for tildeling av begrenset politimyndighet til sivilt ansatte i politiet, typisk 
grensekontrollører og arrestforvarere.  

Kompetansen til å tildele begrenset politimyndighet er delegert til Politidirektoratet, 
som over tid har utviklet praksis og tradisjoner rundt bruken av bestemmelsen. Det 
har blant annet ikke vært tradisjon for tildeling av begrenset politimyndighet til 
vektere, dels fordi det er nødvendig med klare skillelinjer mot politiets sivile 
maktmonopol. Vaktvirksomhetsloven gir for øvrig ikke rom for tildeling av 
begrenset politimyndighet til vektere dersom formålet med tildelingen er å gi 
adgang til bruk av makt.  
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3 Portforbud i andre europeiske land 

3.1 Oversikt over bruken av portforbud 

Den 1. desember 2020 ble det sendt en bestilling til Norges ambassader i Belgia, 
Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Nederland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, 
Ungarn og Østerrike (20 ambassader). Bestillingen hadde som formål å bidra til å 
kartlegge bruk av og hjemmelsgrunnlag for portforbud. Alle ambassadene svarte. 
Ambassaden i Haag (Nederland), Bucuresti (Romania) og Budapest (Ungarn) 
innga opplysninger om henholdsvis Luxembourg, Bulgaria og Slovenia (til 
sammen 23 land).  

Belgia, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Italia, Luxembourg, Portugal, Romania, 
Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike (15 land) har 
eller har hatt portforbud. Danmark, Finland, Irland, Island, Nederland, Sverige, 
Sveits og Storbritannia (8 land) hadde ikke hatt portforbud, slik det ble rapportert 
fra ambassadene.  

Redegjørelsen i det følgende er i det vesentlige basert på ambassadenes svar på 
bestillingen, og i en viss grad på tidligere og senere rapporter fra ambassadene. 
Departementene har bare i begrenset grad kunnet undersøke primærkildene. Det 
tas forbehold om at fremstillingen vil kunne være preget av dette, særlig fordi det 
ikke synes å gjelde en universell definisjon av hva som er et portforbud og hva 
som anses som andre tiltak. Det er eksempelvis en flytende overgang mellom 
nasjonale ordninger som beskrives som portforbud og tiltak som beskrives som 
begrensninger i bevegelsesfriheten eller som ulike former for nedstenging, se 
punkt 3.3. Det understrekes på denne bakgrunn at formålet med punktet her bare er 
å trekke opp noen hovedlinjer som kan tjene til inspirasjon for utforming av et 
hjemmelsgrunnlag i nasjonal rett. 

Som oppramsingen foran viser, har en rekke europeiske land brukt portforbud for 
å kontrollere spredningen av covid-19. I tillegg til de ovennevnte landene, synes 
blant andre Armenia, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Kypros, Moldova og Tyrkia å 
ha innført portforbud. De europeiske landene som ikke har innført portforbud, har 
i varierende grad hatt andre former for nedstenging eller bevegelsesrestriksjoner, 
se punkt 3.3. Heller ikke de nordiske landene har brukt portforbud, se nærmere 
punkt 3.2.1.  

Mange land innførte portforbud fra mars 2020, og mange land har 
førstegangsinnført eller gjeninnført portforbud høsten/vinteren 2020/2021. 
Portforbudene har typisk vært vedtatt for en begrenset tidsperiode, så som for to 
uker, tre uker eller én måned, og gjerne med mulighet for forlengelse.  

Beslutninger og nærmere regler om portforbud har i mange land vært forankret i 
en erklært nasjonal unntakstilstand, som igjen kan ha grunnlag i grunnlov eller lov, 
eller i annet beredskaps- eller fullmaktsregelverk. Adgangen til å iverksette 
portforbud som smitteverntiltak har i disse tilfellene fulgt som en konsekvens av at 
det har vært erklært unntakstilstand.  

Myndigheten til å innføre portforbud synes oftest å ha vært regjeringen, men med 
varierende innslag av parlamentarisk kontroll ved iverksettelsen eller forlengelser. 
Det synes for eksempel ikke å være krav om at parlamentet involveres i Belgia og 
Nederland. I Slovakia antas det at parlamentet bare orienteres om beslutningen, 
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mens et portforbud vil måtte vedtas av parlamentet i Østerrike, og godkjennes av 
parlamentet i Romania og Italia. Østerrikske portforbud utløper dessuten 
automatisk etter sju dager, og må eventuelt forlenges av parlamentet. Den 
parlamentariske kontrollen er for øvrig ofte knyttet til den erklærte nasjonale 
unntakstilstanden, for eksempel slik at forlengelse av unntakstilstanden krever 
flertall, eller at en unntakstilstand kan avbrytes ved konstitusjonelt flertall.  

Portforbudene har vært vedtatt og gitt virkning nasjonalt og regionalt/lokalt, og det 
har vært kombinasjoner av nasjonale og mer geografisk avgrensede forbud. Én 
kombinasjon har gått ut på at det ble gitt rammer nasjonalt, mens det var opp til 
regionene å gi nærmere regler. I Tyskland virker det for eksempel å være et 
utstrakt samarbeid mellom staten, delstatene og landkretsene (kommunene). I 
Spania har regionene kunnet videreføre, oppheve og gjeninnføre portforbud etter 
at de nasjonale forbudene utløp, og de har kunnet tilpasse seg det nasjonalt 
vedtatte tidsrommet med pluss eller minus én time. Belgia har hatt både nasjonale 
og regionale portforbud. I Frankrike var det på et tidspunkt portforbud i 
hovedstadsregionen og åtte andre storbyer, og også Italia har hatt regionale 
portforbud. I Spania har portforbudet vært gjeldende for hele fastlandet. Bulgaria 
har bare hatt regionale portforbud.  

Typisk har portforbudet vært gjeldende kvelds- og nattestid, for eksempel fra kl. 
21:00–05:00, eller fra kl. 23:00–05:00, men det finnes eksempler på at forbudet 
har vært gjort gjeldende på dagtid (for eksempel fra kl. 05:00–01:00) og hele 
døgnet.  

Den vanligste begrunnelsen for et portforbud synes å være behovet for 
smittereduserende tiltak for å unngå en overbelastet helse- og omsorgstjeneste, og 
for å unngå å havne i en situasjon hvor det kan bli nødvendig å stenge ned 
samfunnet. Vilkårene for å iverksette portforbud har derfor i stor grad vært knyttet 
til smittetall, smitteutvikling og kapasitet i helsevesenet. I Østerrike er det for 
eksempel krav om at portforbud må være absolutt nødvendig for å forhindre 
spredning av covid-19 for å unngå et overhengende sammenbrudd i 
sykebehandlingskapasiteten, og at tiltak om adgang til butikker, tjenester og 
transportmidler eller forbud mot opphold på bestemte steder eller offentlige steder 
som sådan, ikke er tilstrekkelige. I Hellas gjøres det en helhetsvurdering av 
smittetall og kapasiteten og presset på helsevesenet. I Portugal er det etablert 
smitteterskler for når portforbud kan innføres. For en redegjørelse for vilkårene i 
Tyskland og Frankrike vises det til punkt 3.2.2 og 3.2.3.  

Formålet med et portforbud synes å være å redusere unødvendig sosial kontakt, og 
mange land har regulert omfattende unntak fra portforbudene. Unntakene synes til 
dels å være begrunnet i forholdsmessighets- og nødvendighetsbetraktninger, i den 
betydning at nødvendig og forholdsmessig utgang fra hjemmet og utgang som ikke 
medfører særlig smittefare, ofte har vært tillatt. To hovedkategorier er unntak av 
profesjonelle grunner og unntak av personlige eller velferdsmessige grunner. Det 
har for eksempel vært gitt unntak for følgende aktiviteter og grupper (eksempler 
fra flere lands reguleringer):  

- Arbeid, utdanning 
- Begravelser, besøk ved kirkegård eller andre religiøse steder  
- Besøk av barn ved delt omsorg (samvær), følge barn til skole, barnepass, 

kontakt med partner en ikke bor sammen med, nærmeste pårørende 
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(foreldre, søsken og barn) og nære kontaktpersoner som en normalt treffer 
flere ganger i uken 

- Bistand til andre, for eksempel eldre, mindreårige, personer med 
funksjonshemninger, pleietrengende, syke eller særlig sårbare grupper og 
personer, herunder også utførelse av «familieplikter» 

- Demonstrasjoner 
- Hjemløse 
- Kortere turer, rekreasjon, trim, trening, utendørs fritidsaktiviteter, 

profesjonell idrett og profesjonell trening, profesjonelle utøvende kunstnere 
- Kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, blant annet helseinstitusjoner, 

krisesentre, hoteller, offentlige institusjoner som tilbyr kvelds- og 
nattjenester, funksjoner knyttet til sikkerhet, krisehåndtering, redning, 
ivaretakelse av offentlig ro og orden, kritisk infrastruktur, herunder 
offentlig kommunikasjon 

- Lufting av kjæledyr, og veterinærmedisinske nødstilfeller 
- Medisinske og helsemessige grunner, for eksempel ved fare for liv eller 

helse, legebesøk, blodgivning, testing for covid-19, ved negativ test på 
covid-19 

- Nødsituasjoner/force majeure 
- Nødvendig reise (ankomst til eller avreise fra området), gjennomreise 
- Nødvendige ærender, for eksempel innkjøp av mat eller medisiner, besøk i 

bank og offentlige kontorer, bistand til myndighetene, folkevalgte, 
juridiske forpliktelser (for eksempel etterlevelse av pålegg fra offentlige 
myndigheter) 

- Restauranter med hjemlevering 
- Aktiviteter av lignende art som de ovennevnte, som er behørig begrunnet 

Unntakene er ofte nærmere avgrenset for å sikre en balanse mellom 
smittevernhensyn og behovene unntakene skal sikre. Det kan eksempelvis 
reguleres hvor langt unna bopelen den enkelte kan bevege seg i antall meter eller 
kilometer (for eksempel at lufting av hund bare kan skje inntil 500 meter fra 
hjemmet, som i Tsjekkia og Ungarn, eller innen 1 kilometer som i Frankrike), eller 
hvor lenge man kan være ute i minutter eller timer (dette har eksempelvis variert 
mellom 1 time og 3 timer på dagtid i Frankrike).  

For at unntakene skal kunne gjøres gjeldende slik at man berettiget kan oppholde 
seg utenfor hjemmet, stiller flere land krav til dokumentasjon, for eksempel i form 
av utfylte attester, dokumentasjon fra arbeidsgiver/offentlige organer eller gyldige 
billetter.  

Overholdelse av portforbudene håndheves gjerne av politiet, og kan typisk straffes 
med bøter i størrelsesordenen fra 135 til 300 euro.  

3.2 Nærmere om portforbud i enkelte land 

3.2.1 De nordiske landene 

Verken Danmark, Sverige, Finland eller Island har brukt portforbud som 
smitteverntiltak mot covid-19.  

Danmark har ingen hjemmel for å innføre et generelt portforbud (utgangsforbud). 
En generell hjemmel har blitt foreslått, men nedstemt, og et generelt portforbud 
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forutsetter antagelig lovendringer. Konkrete områder kan med hjemmel i 
epidemiloven (lov 1. oktober 2019 nr. 1026) § 7 likevel sperres av med 
restriksjoner overfor dem som oppholder seg eller bor i området, men hjemmelen 
har ikke vært brukt og forutsetter at sykdommen er begrenset til et konkret 
geografisk område. Den danske epidemiloven § 7 lyder:  

«Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal ske afspærring af et område, hvor 
en alment farlig sygdom optræder, hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder 
eller bringes ind, eller hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof, 
således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at 
meddele påbud efter stk. 1, herunder om den nærmere afgrænsning af området. Ministeren 
kan fastsætte regler om restriktioner for personer, der har bopæl eller ophold i området. 

Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 skal snarest muligt ophæves.» 

Det danske Sundheds- og Ældreministeriet sendte 1. oktober 2020 på høring et 
forslag til en ny epidemilov, men det ble ikke foreslått en generell hjemmel for å 
iverksette portforbud i lovforslaget. Høringsfristen var 4. november 2020. Forslag 
til en ny epidemilov (lov om epidemier m.v. (epidemiloven)) ble fremmet for 
Folketinget 22. desember 2020, se Lovforslag nr. L 134 (2020–2021). I 
lovforslaget foreslås blant annet forbud mot at flere personer befinner seg på 
samme sted (§ 24), forbud mot opphold på bestemte steder (§ 25, se til 
sammenligning epidemiloven § 6) og regler om avsperring av områder (§ 26, 
sammenlign epidemiloven § 7). Ingen av de foreslåtte bestemmelsene synes å gi 
hjemmel for portforbud. 

I Sverige er bevegelsesfriheten (rörelsesfrihet) en grunnlovfestet rettighet, jf. 2 
kap. 8 § Regeringsformen (RF). Rettigheten kan bare begrenses ved lov, jf. 2 kap. 
20 § 1 stk. nr. 3 RF. 3 kap. 10 § og 9 kap. 4 § smittevernloven (smittskyddslagen) 
gir hjemmel for visse innskrenkinger i bevegelsesfriheten, men bestemmelsene kan 
neppe hjemle generelle portforbud.  

I Finland vil et eventuelt portforbud (utegångsförbud) måtte innføres med 
hjemmel i beredskapsloven (lov 29. desember 2011 nr. 1552, beredskapslag), som 
i sin tur må iverksettes etter beslutning om unntakstilstand i Riksdagen. 
Beredskapsloven, og dermed også lovens bestemmelse om portforbud, ble gitt 
anvendelse da Finland erklærte nasjonal unntakstilstand i pandemiens tidlige fase. 
118 § beredskapslag lyder:  

«Begränsningar i rörelsefriheten och vistelsebegränsningar för skyddande av 
befolkningen 

Under undantagsförhållanden som avses i 3 § 1, 2, 4 och 5 punkten kan rätten att vistas 
eller röra sig på en bestämd ort eller ett bestämt område förbjudas eller begränsas 
tillfälligt, för högst tre månader åt gången genom förordning av statsrådet, om det är 
nödvändigt för att avvärja en allvarlig fara som hotar människors liv eller hälsa.» 

Island har igangsatt en prosess for å klargjøre hjemmelsgrunnlagene for ulike 
smitteverntiltak. I den forbindelse er det foreslått en hjemmel i smittevernloven 
(lov 17. april 1997 nr. 19, sóttvarnalög) for helseministeren, i konsultasjon med 
regjeringen og på bakgrunn av en vitenskapelig anbefaling fra sjefsepidemiologen, 
til å innføre portforbud (útgöngubann) i visse situasjoner, se 151. löggjafarþing 
(lovgivende forsamling) (2020–2021), Þingskjal (dokumentnummer) 385, 329. mál 
(sak).  
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3.2.2 Tyskland 

Tyskland har to former for portforbud: det som av blant andre ambassaden 
beskrives som nettopp portforbud (Ausgangssperre), og utgangsbegrensninger 
(Ausgangsbeschränkung). Grensen mellom betegnelsene er uklar, men begge 
refererer til et forbud mot å forlate hjemmet. Ausgangssperre er et strengere og 
mer absolutt tiltak enn Ausgangsbeschränkung. 

Myndigheten til å beslutte portforbud er lagt til tre nivåer i medhold av tre ulike 
grunnlag: Notstandsverfassung jf. Notstandsgesetze (regler for unntakstilstand) og 
Infektionsschutzgesetz (lov 20. juli 2000, smittevernloven) på nasjonalt nivå, og 
beredskapslover på delstatsnivå. Unntakstilstandsreglene har ikke vært tatt i bruk, 
og delstatenes beredskapslover brukes ikke for å vedta portforbud.  

Portforbudene har vært vedtatt med grunnlag i smittevernloven. Når nasjonale 
myndigheter har fastslått at «inngangsvilkårene» i smittevernloven er oppfylt, kan 
portforbud fastsettes og iverksettes på delstatsnivå eller kommunalt nivå. Til nå 
har portforbud bare vært iverksatt regionalt og lokalt.  

Den tyske smittevernloven gir hjemmel for en rekke smitteverntiltak, herunder 
utgangsbegrensninger. Smittevernloven § 28 gir de berørte myndigheter hjemmel 
for å iverksette nødvendige smitteverntiltak, herunder tiltak nevnt i 
smittevernloven § 28 a nr. 1.  

Smittevernloven § 28 a ble vedtatt 18. november 2020 for å sikre et klarere 
hjemmelsgrunnlag for myndighetenes covid-19-tiltak. Etter første ledd kan 
smitteverntiltakene nevnt i § 28 første og annet ledd iverksettes når den tyske 
forbundsdagen har erklært en epidemisk situasjon av nasjonalt omfang, jf. § 5. 
Vilkåret for å erklære en epidemisk situasjon av nasjonalt omfang er enten at 
Verdens helseorganisasjon har erklært en alvorlig hendelse av betydning for 
internasjonal folkehelse og en overførbar smittsom sykdom truer landet (nr. 1), 
eller at en dynamisk spredning av en overførbar smittsom sykdom i flere land truer 
eller inntreffer i landet (nr. 2). Når en epidemisk situasjon av nasjonalt omfang er 
erklært, kan myndighetene iverksette tiltakene nevnt i § 28 a første ledd nr. 1 til 
17. Første ledd nr. 3 gir hjemmel for å vedta utgangsbegrensninger. Annet ledd 
oppstiller tilleggsvilkår for tiltaket: Utgangsbegrensninger kan bare vedtas når en 
effektiv bekjempelse av covid-19 står i fare uten tiltaket, også når andre tiltak som 
er iverksatt, tas i betraktning. Tredje ledd angir terskelverdier for tiltak.  

Etter femte ledd skal forskrifter gitt i samsvar med smittevernloven § 32, jf. § 28 
nr. 1 og § 28 a nr. 1, ledsages av en offentlig begrunnelse, i tillegg til at de skal 
være tidsbegrenset, i utgangspunktet for fire uker.  

Etter sjette ledd kan individuelle sosiale, samfunnsmessige eller økonomiske 
områder av spesiell betydning for allmennheten unntas fra tiltakene i den grad det 
ikke er absolutt nødvendig å inkludere dem for å hindre spredning av covid-19. 
Unntak fra portforbud synes særlig å ha vært gitt for grunner knyttet til arbeid, 
medisinske eller veterinærmedisinske nødstilfeller, omsorgs- og samværsretter, 
ledsagelse av støtteavhengige personer, mindreårige og døende, aktiviteter for å 
forsørge dyr, og for andre tungtveiende og uunngåelige ærender. 

Utgangsbegrensninger har som nevnt vært vedtatt regionalt eller lokalt med 
virkning for avgrensede geografiske områder. Den 8. desember 2020 innførte for 
eksempel delstaten Bayern utgangsbegrensninger fra påfølgende dag. Etter 
delstatsforordningen § 3 er det bare tillatt å forlate bopelen når det er angitt at det 
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er tillatt, og det listes opp hvilke situasjoner som kan gi grunnlag for å forlate 
hjemmet, se til sammenligning eksemplene foran. Fra 16. desember 2020 til 10. 
januar 2021 vedtok Bayern også portforbud fra kl. 21:00–05:00.   

Det kreves at tiltakene er forholdsmessige. Ved vurderingen av om et tiltak er 
forholdsmessig tas det i betraktning om rettighetsbegrensningene er egnet til å 
oppnå målet om å verne folkehelsen, hvorvidt tiltaket er det mildeste 
virkemiddelet for å oppnå det ønskede smittevernet, og om begrensningen står i et 
rimelig forhold til målet.  

3.2.3 Frankrike 

Med hjemmel i den franske folkehelseloven (Code de la santé publique) erklærte 
presidenten helsemessig unntakstilstand 14. oktober 2020.  

Reglene om helsemessig unntakstilstand ble vedtatt 23. mars 2020, som et eget 
kapittel i folkehelseloven. Unntakstilstandsreglene gir hjemmelsgrunnlag for blant 
annet å forby personer å forlate hjemmet når det ikke er strengt nødvendig av 
familiære eller helsemessige grunner.  

Vilkåret for å erklære helsemessig unntakstilstand, som utløser særlige fullmakter 
blant annet til å innføre portforbud, er at det foreligger en helsemessig katastrofe 
som er av en slik art og et slikt alvor at det setter befolkningens helse i fare. Av 
bestemmelsen som regulerer hvilke særlige tiltak som kan iverksettes, fremgår det 
at de bare kan iverksettes for sikre folkehelsen. 

Avgjørelsen om å erklære helsemessig unntakstilstand tas av «Conseil des 
ministres», dvs. presidenten, statsministeren og øvrige statsråder. De 
smittevernfaglige vurderingene som ligger til grunn for avgjørelsen, skal 
offentliggjøres. Parlamentet skal umiddelbart informeres om hvilke tiltak som 
gjennomføres i forbindelse med unntakstilstanden. Dersom unntakstilstanden skal 
vare utover én måned, kreves det et lovvedtak. Det er oppstilt nærmere krav til 
smittenivå for at det skal kunne besluttes portforbud i departementene (som kan 
sammenlignes med fylker).  

Myndighetene fastsatte i høst objektive kriterier for når portforbud skulle kunne 
innføres. Grensene var at det måtte være et smittetall på over 250 per 100 000 
innbyggere siste uke, smittetall på over 100 per 100 000 innbyggere for personer 
over 65 år siste uke eller at 30 % av sykehussengene til intensivbehandling er i 
bruk for covid-19-pasienter og at man regner med at denne andelen passerer 50 % 
i løpet av de kommende ukene.  

Ved statsministerens dekret 16. oktober 2020 (2020/1261 artikkel 51) ble 
prefekten (som kan sammenlignes med Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i 
Norge) i nærmere definerte departementer gitt fullmakt til å forby personer å 
oppholde seg utenfor hjemmet fra kl. 21:00–06:00. Følgende unntak gjaldt, 
forutsatt at enhver forsamling av mennesker unngås:  

- Arbeidsreiser, reiser til og fra skole/utdanningsinstitusjon 
- Medisinske konsultasjoner eller behandling som ikke kan gjennomføres 

som fjernkonsultasjon eller fjernbehandling og som ikke kan utsettes, 
innkjøp av helseprodukter 

- Tvingende familiære årsaker, bistand til sårbare personer eller barnepass 
- Personer med funksjonsnedsettelse og deres ledsager 



 

28 
 

- Oppfølgning av rettslig eller administrativ innkalling/stevning 
- Deltakelse i et oppdrag i allmennhetens interesse, etter pålegg av en 

administrativ myndighet.  
- Reise til eller fra jernbanestasjoner eller flyplasser i forbindelse med 

langdistansereiser 
- Lufting av kjæledyr – av kort varighet og maksimalt innen 1 km fra 

hjemmet  

Personer som oppholder seg utendørs, skal kunne dokumentere at formålet er 
omfattet av ett av unntakene. Dokumentasjon skjer ved utfylling av skjema via 
innenriksdepartementets nettsider, en applikasjon eller på offentlig papirskjema.  

Den 29. oktober 2020 ble regionale portforbud erstattet med en nasjonal 
nedstenging, hvor utgangspunktet var et heldøgns forbud mot å bevege seg utenfor 
hjemmet. Følgende unntak gjaldt, forutsatt at enhver forsamling av mennesker 
unngås: 

- Arbeidsreiser som ikke kan utsettes 
- Reiser til og fra barnehage, skole, visse læresteder for voksne 
- Reiser til og fra eksamenslokale o.l. 
- Innkjøp av nødvendige yrkesartikler, innkjøp av basisvarer, henting av 

bestilte varer, reiser i forbindelse med hjemlevering av varer  
- Medisinske konsultasjoner eller behandling som ikke kan gjennomføres 

som fjernkonsultasjon eller fjernbehandling og som ikke kan utsettes, 
innkjøp av helseprodukter 

- Tvingende familiære årsaker, bistand til sårbare eller særlig utsatte 
personer, barnepass, flytting  

- Personer med funksjonsnedsettelse og deres ledsager 
- For å følge opp en rettslig eller administrativ innkalling/stevning 
- Oppmøte hos offentlig myndighet eller advokat, juridisk rådgiver (e.l.) som 

ikke kan gjennomføres som fjernmøte 
- Deltakelse i et oppdrag i allmennhetens interesse, etter pålegg av en 

administrativ myndighet.  
- Korte turer – maks 1 time per dag og 1 km fra boligen for følgende formål: 

trening, turgåing (sammen med personer av samme husstand), lufting av 
kjæledyr 

Den 27. november 2020 ble grensen for lufteturer utvidet til tre timer per dag, 
inntil 20 km fra boligen, og det ble også innført enkelte ytterligere unntak.  

Ved statsministerens dekret 14. desember 2020 ble det innført et nasjonalt 
portforbud fra kl. 21:00–06:00, med i hovedsak tilsvarende unntak som for de 
regionale portforbudene som gjaldt i andre halvdel av oktober 2020.  

3.3 Grensen mellom portforbud og nedstenging  

Som nevnt kan det være en noe uklar grense mellom portforbud og ulike former 
for nedstenging, slik det vurderes i enkelte europeiske land. For sammenhengens 
skyld gis det derfor en kort oversikt over europeiske lands bruk av nedstenging. 

Mange land skiller, som Norge, mellom ulike former for nedstenging. Flere land 
har hatt delvis nedstenging, og noen land har hatt full nedstenging. «Lockdown» 
som betegnelse kan omfatte nedstenging av hele eller deler av økonomien, og kan 
romme også tiltak som for eksempel portforbud. En fullstendig lockdown brukes 
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gjerne som betegnelse på reguleringer der personer må forbli hvor de er, og store 
deler av samfunnet ellers må stilles i bero. Normalt skiller det portforbud fra en 
lockdown at et portforbud dreier seg om at man ikke kan forlate hjemmet sitt 
begrenset til bestemte tider på døgnet, men at samfunnet, med forskjellige grader 
av begrensninger, er åpent til andre tider av døgnet.  

Danmark hadde for eksempel en delvis nedstenging fra midten av mars 2020, og 
har etterpå hatt regionale og lokale restriksjoner, før det fra 16. desember 2020 ble 
innført nasjonale tiltak til 28. februar 2021: blant annet forbud mot forsamlinger 
med mer enn ti personer (fra 6. til og med 17. januar begrenset til fem personer), 
anbefalinger om å begrense antallet sosiale kontakter og at restauranter, barer og 
så videre må stenge kl. 22:00. I tillegg gjelder det en rekke restriksjoner og 
anbefalinger om bruk av munnbind og knyttet til for eksempel natteliv, sosiale 
arrangementer og transport.  

Sverige har hatt færre og mindre inngripende smitteverntiltak enn de fleste andre 
land, og har i liten grad vært nedstengt. Folkhälsomyndigheten har vedtatt råd og 
retningslinjer for å begrense smittespredningen, herunder om hjemmekontor når 
det er mulig og om andre forsiktighetsregler.   

Island har heller ikke vært særlig nedstengt. I Finland har hovedstadsregionen 
vært avsperret fra resten av landet for å begrense smittespredning til distriktene. 

I Tyskland gir smittevernloven hjemmelsgrunnlag for tiltak for å bekjempe 
sykdomsutbrudd, se punkt 3.2.2. Smittevernloven § 28 a gir blant annet hjemmel 
for nedstenging av fritidsinstitusjoner og adgang til å forby arrangementer. 

Frankrike var nedstengt fra 17. mars til 11. mai 2020, og var delvis nedstengt også 
fra 29. oktober til 15. desember 2020. I perioden 15. desember 2020 til 20. januar 
2021 ble nedstengingen erstattet av et portforbud, se punkt 3.2.3. Nedstengingen 
medførte at det bare var tillatt å forlate hjemmet av angitte grunner, for eksempel 
arbeid, utdanning, medisinske ærender, fysisk trening (maks 1 time) og så videre, 
med krav om dokumentasjon av formålet med utegangen, og restriksjoner i 
adgangen til å reise mellom regionene, nettundervisning og stenging av ikke-
essensielle virksomheter (barer, restauranter osv.). Også denne nedstengingen kan 
derfor sammenlignes med et portforbud.   

Nederland har hatt en såkalt «intelligent lockdown», som besto av blant annet at 
befolkningen ble oppfordret til å forlate hjemmene så lite som mulig og arbeide fra 
hjemmet, samtidig som barer, restauranter, skoler, treningssentre og så videre ble 
stengt og besøk på sykehjem nektet. Det var tillatt å bevege seg utendørs, forutsatt 
halvannen meter avstand til andre. Politiet håndhevet disse restriksjonene med 
ressursene de hadde tilgjengelige, og overtredelser ble straffet med 390 euro. Fra 
15. desember 2020 til 19. januar 2021 ble det innført en ny lockdown, blant annet 
med begrensninger i antallet en kan møte utendørs og ha besøk av. 

Storbritannia hadde lockdown fra 23. mars 2020 til ulike datoer i juni og juli 
(regional oppmyking av tiltak). I den forbindelse var det strenge begrensninger på 
adgangen til å bevege seg utendørs («stay-at-home orders»), begrensninger som 
kan sammenlignes med portforbud. Periodevis har restaurant-, underholdnings-, 
trenings- og velværetilbud og butikker som ikke selger essensielle varer, vært 
stengt. Den 5. november 2020 stengte England delvis ned på nytt. Den andre 
nedstengingen varte til 2. desember 2020. England innførte en tredje lockdown fra 
5. januar, med varighet til midten av februar 2021.   
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4 Konstitusjonelle og folkerettslige rammer 

4.1 Innledning 

Grunnloven § 113 slår fast legalitetsprinsippet om at «[m]yndighetenes inngrep 
overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». Legalitetsprinsippet stiller krav til 
forankring i lov gitt av Stortinget og til lovgrunnlagets klarhet. Også forskrifter vil 
kunne oppfylle legalitetsprinsippets klarhetskrav. Dette forutsetter at tiltaket har 
tilstrekkelig hjemmel i forskriften, og at forskriften har tilstrekkelig hjemmel i lov. 
Det vises også til Grunnloven § 96 som slår fast at «[i]ngen kan dømmes uten etter 
lov eller straffes uten etter dom». 

Retten til liv er vernet både av Grunnloven § 93, den europeiske 
menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 2, FNs konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter (SP) artikkel 6 og FNs barnekonvensjon (BK) artikkel 6. Dette 
innebærer ikke bare en negativ forpliktelse for staten til å avstå fra inngrep som 
krenker retten til liv, men også en positiv forpliktelse til å beskytte borgernes liv. 
EMD avviste nylig av formelle grunner en klage hvor det var anført at franske 
myndigheter ikke i tilstrekkelig grad hadde beskyttet borgernes liv under covid-
19-pandemien (Le Mailloux mot Frankrike, 5. november 2020). Selv om klagen 
ikke ble realitetsbehandlet, minnet EMD om at retten til helse ikke i seg selv er 
beskyttet av EMK, men at statene har en positiv plikt til å iverksette nødvendige 
tiltak for å beskytte livet til personer som er under statens jurisdiksjon og til å 
beskytte deres fysiske integritet (avsnitt 9). Videre er retten til den høyest 
oppnåelige helsestandard beskyttet både av FNs konvensjon om økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artikkel 12, BK artikkel 24 og FNs 
konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 
artikkel 25. 

Samtidig som et eventuelt portforbud vil kunne utgjøre et element i oppfyllelsen 
av statens positive forpliktelser til å beskytte befolkningens liv og helse, vil et slikt 
tiltak gripe inn i flere menneskerettigheter som er vernet av Grunnloven og av 
Norges folkerettslige forpliktelser. Menneskerettighetsforpliktelser som følger av 
EMK, SP og BK, vil være særlig relevante. Disse konvensjonene er gjort til del av 
norsk rett ved menneskerettsloven. Ved motstrid skal konvensjonsbestemmelsene 
gå foran annen norsk lov, jf. menneskerettsloven § 3. Forpliktelser som følger av 
CRPD må også ivaretas, se punkt 4.8 nedenfor om forholdet til BK og CRPD.  

Som det fremgår av blant annet punkt 1.2 foran, er det grunn til å tro at et 
portforbud – om det blir aktuelt – eventuelt vil bli innført i en situasjon hvor det 
også besluttes nedstenging av store deler av aktiviteten i samfunnet. På denne 
bakgrunn skisseres også enkelte menneskerettslige rammer for en eventuell 
nedstenging. 

4.2 Retten til bevegelsesfrihet 

Grunnloven § 106 første ledd beskytter bevegelsesfriheten innenfor rikets grenser 
og retten til fritt å velge sitt bosted. I EMK er den parallelle bestemmelsen i 
tilleggsprotokoll 4 artikkel 2 og i SP er det artikkel 12. Et portforbud vil per 
definisjon utgjøre et inngrep i bevegelsesfriheten etter disse bestemmelsene. 
Bevegelsesfriheten, slik den er nedfelt i disse bestemmelsene, står derfor helt 
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sentralt ved vurderingen av om man i en bestemt situasjon lovlig kan innføre 
portforbud, og på hvilke vilkår det eventuelt kan gjøres. 

4.3 Forbudet mot vilkårlig frihetsberøvelse 

Grunnloven § 94 fastsetter et forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse. Bestemmelsen 
fastslår at «ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i 
lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver», og videre at 
«frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig 
inngrep». Et lignende forbud følger av SP artikkel 9. EMK artikkel 5 innebærer 
også et forbud mot frihetsberøvelse, bortsett fra i nærmere angitte situasjoner. 
EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav e tillater lovlig frihetsberøvelse av personer for å 
hindre spredning av smittsomme sykdommer, forutsatt at det skjer i samsvar med 
en fremgangsmåte foreskrevet ved lov.  

Når det gjelder grensen mellom de restriksjoner i den personlige friheten som 
«bare» utgjør inngrep i bevegelsesfriheten etter EMK tilleggsprotokoll 4 artikkel 2 
og de som anses som en frihetsberøvelse etter EMK artikkel 5, har EMD uttalt at 
forskjellen er av grad eller intensitet, og ikke av natur eller substans («the 
difference between deprivation and restriction of liberty is one of degree or 
intensity, and not one of nature and substance»). I vurderingen må det legges vekt 
på blant annet hvilken type restriksjoner som kan ilegges, varigheten, 
konsekvensene og hvordan tiltaket gjennomføres, se blant annet De Tommaso mot 
Italia (storkammer), 23. februar 2017, hvor EMD også uttaler følgende i avsnitt 
81:  

«Indeed, the context in which the measure is taken is an important factor, since situations 
commonly occur in modern society where the public may be called on to endure 
restrictions on freedom of movement or liberty in the interests of the common good.»  

Ren husarrest (typisk som varetektssurrogat), med absolutt forbud mot å forlate 
hjemmet og vanligvis under overvåkning og kontroll, anses etter EMDs praksis 
som frihetsberøvelse. Dersom det er anledning til å gå ut, men med ulike former 
for begrensninger, foretar EMD en helhetsvurdering. Ved flere begrensninger i 
bevegelsesfriheten er det spørsmål om summen av begrensningene utgjør 
frihetsberøvelse. Et eksempel hvor svært omfattende begrensninger i 
bevegelsesfriheten ble ansett som frihetsberøvelse, er Guzzardi mot Italia, 6. 
november 1980: Klageren, som var mistenkt for å tilhøre en mafiagruppe, var i ca. 
16 måneder pålagt å bo på en øy og oppholde seg innen et område på 2,5 
kvadratkilometer. Området var vanskelig tilgjengelig, 9/10 av området var dekket 
av et fengsel, og de andre som oppholdt seg der, var i hovedsak andre i samme 
situasjon og vaktpersonell eller politi. EMD la vekt på områdets størrelse, at 
klageren var under nærmest permanent overvåking og at det var tilnærmet umulig 
for ham å ha sosial kontakt med andre.  

I en rekke saker har EMD kommet til at pålegg om å ta opphold i egen bolig 
kvelds- og nattestid kombinert med restriksjoner på dagtid, for eksempel 
meldeplikt til politiet, pålegg om å holde kontakt med psykiatrisk senter, pålegg 
om å bo på en bestemt adresse, forbud mot å forlate hjemmet uten å varsle politiet, 
forbud mot å oppsøke barer, forlystelsessteder og offentlige møter og forbud mot å 
bevege seg utenfor kommunen, måtte anses som begrensninger i 
bevegelsesfriheten etter EMK tilleggsprotokoll 4 artikkel 2, og ikke som 
frihetsberøvelse etter artikkel 5 (se for eksempel Villa mot Italia, 20. april 2010, 
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Raimondo mot Italia, 22 februar 1994 og De Tommaso mot Italia, 23. februar 
2017). I disse sakene har imidlertid klagerne hatt mulighet til å forlate hjemmet på 
dagtid. I avvisningsavgjørelsen Trijonis mot Litauen, 17. mars 2005, var klageren i 
en periode på ca. 14 måneder pålagt å oppholde seg i hjemmet hele døgnet i 
helgene. På hverdager var han pålagt opphold i hjemmet mellom kl. 19:00 og 
07:00, med mulighet til å gå på arbeid døgnets øvrige timer. Dette ble heller ikke 
ansett som frihetsberøvelse etter artikkel 5.  

Etter EMDs praksis synes graden av overvåking av og kontroll over en person å 
stå sentralt ved grensedragningen mellom frihetsberøvelse og restriksjoner i 
bevegelsesfriheten, jf. blant annet Guzzardi mot Italia (ovenfor).  

Et portforbud som eventuelt bare gjelder på kvelds- og nattestid, vil måtte 
vurderes etter bevegelsesfriheten. Selv om det skulle legges opp til et portforbud 
som i utgangspunktet gjelder hele døgnet, forutsetter departementene at 
restriksjonene ikke skal være av et slikt omfang og en slik intensitet at grensen for 
frihetsberøvelse overskrides. Overvåkningselementet som står sentralt i EMDs 
praksis, vil ikke være til stede for restriksjoner som eventuelt pålegges i medhold 
forskriftshjemmelen som nå foreslås, og graden av fysisk kontroll med en person 
vil være begrenset og vesentlig mindre enn ved husarrest eller restriksjoner av den 
typen som var ilagt i Guzzardi mot Italia. Videre vil et portforbud bare kunne 
iverksettes for en kort tid om gangen (i inntil 21 dager, med mulighet for 
forlengelse), som også skiller forslaget her vesentlig fra de tilfellene der EMD har 
funnet at det er snakk om frihetsberøvelse. Det vil også ha betydning at et 
eventuelt portforbud ledsages av tilstrekkelige presiseringer eller unntak som 
ivaretar behov for å utføre samfunnskritisk arbeid, tar hensyn til sårbare grupper, 
åpner for å gjøre nødvendige ærend og legger til rette for en viss utendørsaktivitet 
og sosial og menneskelig kontakt. Det vil i tillegg være full anledning til å 
opprettholde sosial kontakt via telefon, e-post, Skype osv. 

4.4 Retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem 

Retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem er beskyttet av Grunnloven § 
102, EMK artikkel 8 og SP artikkel 17. Begrepet «familieliv» inkluderer forholdet 
mellom barn og begge foreldrene når barnet har delt bosted. Det omfatter videre 
forholdet mellom barn og foreldre som ikke bor sammen, slik at for eksempel 
samvær med den forelderen et barn ikke bor sammen med og samvær etter 
omsorgsovertakelse, vil være beskyttet. Forholdet mellom besteforeldre og 
barnebarn vil kunne utgjøre familieliv i konvensjonens forstand, forutsatt at 
familiebåndene er tilstrekkelig sterke. Et nært forhold mellom barnebarn og 
besteforeldre som har oppstått gjennom jevnlig kontakt, vil etter EMDs praksis 
omfattes, selv om de ikke har bodd sammen (se for eksempel 
avvisningsavgjørelsen T.S. og J.J. mot Norge, 11. oktober 2016, avsnitt 23). 
Departementene legger til grunn at forholdet mellom barnebarn og besteforeldre 
ofte vil være av en slik karakter at det utgjør familieliv. Et portforbud, som 
medfører at det i utgangspunktet ikke er mulig å besøke andre og eventuelt også å 
treffe personer utenfor egen husstand utendørs, vil derfor for mange utgjøre et 
inngrep i barnebarns og besteforeldres utøvelse av familieliv med hverandre. 

Andre nære relasjoner mellom slektninger vil etter omstendighetene også kunne 
utgjøre familieliv i EMKs forstand. EMD har imidlertid lagt til grunn at 
familiebånd mellom voksne og deres foreldre eller søsken i mindre grad er 
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beskyttet, med mindre det foreligger elementer av avhengighet som går lenger enn 
vanlige emosjonelle bånd (se Benhebba mot Frankrike, 10. juli 2003, avsnitt 36, 
Mokrani mot Frankrike, 15. juli 2003, avsnitt 33, Onur mot Storbritannia, 17. 
februar 2009, avsnitt 45 og Slivenko mot Latvia (storkammer), 9. oktober 2003, 
avsnitt 97). 

Retten til respekt for privatliv innebærer etter EMDs praksis blant annet retten til 
personlig utvikling og til å etablere og utvikle relasjoner til andre mennesker, se 
Niemietz mot Tyskland, 16. desember 1992, avsnitt 29: 

«The Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive definition 
of the notion of ‘private life’. However, it would be too restrictive to limit the notion to 
an ‘inner circle’ in which the individual may live his own personal life as he chooses and 
to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle. 
Respect for private life must also comprise to a certain degree the right to establish and 
develop relationships with other human beings.» 

Dette kan for eksempel omfatte relasjoner til slektninger som ikke er tilstrekkelig 
nære til å omfattes av retten til familieliv, og det kan omfatte vennskap. Retten til 
privatliv omfatter videre personlig autonomi. Et portforbud som i praksis medfører 
at det ikke er mulig å ta imot besøk i eget hjem, vil innebære begrensninger i 
menneskers livsutfoldelse og personlige valg og i muligheten til å pleie vennskap 
og familiære relasjoner, på en måte som vil utgjøre inngrep i privatlivet. Det vil 
også gripe inn i retten til respekt for hjemmet.  

En nedstenging som medfører forbud mot sammenkomster i hjemmet eller på 
offentlig sted, vil også medføre inngrep i disse rettighetene. 

4.5 Retten til forsamlingsfrihet og retten til tros- og livssynsfrihet 

Retten til forsamlingsfrihet er vernet av Grunnloven § 101, EMK artikkel 11 og SP 
artikkel 21. Grunnloven § 16, EMK artikkel 9 og SP artikkel 18 beskytter retten til 
tros- og livssynsfrihet. Et eventuelt portforbud vil være til hinder for å samles 
fysisk, og vil dermed gripe inn i retten til forsamlingsfrihet, med mindre det gjøres 
unntak for slik aktivitet. Utøvelsesaspektet av retten til tros- og livssynsfrihet, og 
særlig retten til å utøve sin tro eller sitt livssyn i fellesskap med andre, vil kunne 
bli begrenset ved et eventuelt portforbud.  

I den grad et portforbud innføres i forbindelse med en nedstenging, vil eventuell 
stenging av gudshus, andre steder for utøvelse av tro og livssyn, forsamlingshus, 
foreningslokaler mv. og eventuelle forbud mot sammenkomster i private hjem og 
på offentlig sted, også gripe inn i retten til forsamlingsfrihet og i utøvelsesaspektet 
ved retten til tros- og livssynsfrihet. 

4.6 Adgangen til å gjøre inngrep i rettighetene 

4.6.1 Oversikt 

Etter EMK artikkel 8, 9 og 11 og tilleggsprotokoll 4 artikkel 2 kan det gjøres 
inngrep i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem, tros- og livssynsfrihet, 
forsamlingsfrihet og bevegelsesfrihet når dette er i samsvar med lov og «er 
nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til […] å beskytte helse». En 
inngrepsadgang som i hovedsak er tilsvarende, gjelder etter SP. I kravet om at 
inngrepet må skje i samsvar med lov ligger det dels et krav om at det må ha 
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hjemmel i nasjonal rett og dels et krav om at det nasjonale rettsgrunnlaget må 
oppfylle krav til tilgjengelighet for den det retter seg mot og være tilstrekkelig 
klart utformet. I tillegg må tiltaket være nødvendig ut fra formålet og 
forholdsmessig. Høyesterett har tolket en tilsvarende inngrepsadgang inn i 
Grunnloven § 102 (se for eksempel HR-2015-206-A avsnitt 60), og det må legges 
til grunn at det samme også gjelder etter andre menneskerettigheter i Grunnloven 
hvor en slik inngrepsadgang følger av de parallelle konvensjonsbestemmelsene.  

Det er klart at hensynet til å hindre spredningen av covid-19 og til å unngå at 
helse- og omsorgstjenesten overbelastes, er relevante formål ved inngrep i de 
aktuelle rettighetene.  

Det bemerkes for fullstendighetens skyld at dersom et portforbud hadde vært 
ansett som frihetsberøvelse, som omtalt i punkt 4.3, ville det vært mer begrensede 
muligheter for å rettferdiggjøre tiltaket. For at frihetsberøvelse i smittevernøyemed 
skal være tillatt, må det være siste utvei for å hindre spredning av sykdommen, se 
saken Enhorn mot Sverige, 25. januar 2005, blant annet avsnitt 36 og 44. 

4.6.2 Nærmere om hjemmelskravet, herunder legalitetsprinsippet og 
Grunnloven § 113 

Et portforbud vil være et svært inngripende tiltak i retten til bevegelsesfrihet. Det 
vil også kunne medføre betydelige begrensninger i retten til respekt for privatliv, 
familieliv og hjem, retten til forsamlingsfrihet og retten til tros- og livssynsfrihet, 
og det samlede inngrepet i rettigheter vil være omfattende. Tiltakets inngripende 
karakter vil forsterkes av at det eventuelt innføres i en nedstengingssituasjon. 
Dette tilsier skjerpede krav til hjemmelens klarhet. For eksempel uttaler EMD i De 
Tommaso mot Italia at lovens tilgjengelighet og forutsigelighet var særlig viktig 
da den aktuelle lovgivningen «had a very significant impact on the applicant and 
his right to liberty of movement».  

Som nevnt i punkt 4.1 innebærer også Grunnloven § 113 krav til forankring i lov 
gitt av Stortinget og til lovgrunnlagets klarhet. I HR-2018-1907-A (Blom 
fiskeoppdrett) avsnitt 49 uttaler Høyesterett følgende om legalitetsprinsippets 
forhold til kompetansefordelingen mellom den utøvende og den lovgivende makt: 

«En forvaltningsmyndighet kan imidlertid ikke uten lovhjemmel definere sin egen 
forskriftskompetanse, jf. HR-2017-625-A avsnitt 44. Ved fullmaktslovgivning på 
forvaltningsrettens område gir Grunnloven § 113 uttrykk for det grunnleggende prinsipp 
at myndighetshandlinger og myndighetsbeslutninger skal være forankret i folkeflertallets 
vilje, jf. Dok.nr.16 (2011–2012) side 248. Den utøvende makt kan med andre ord ikke gå 
lenger i sin maktbruk overfor borgerne enn det fullmaktene fra lovgiver gir uttrykk for, jf. 
Rt-2014-1105 avsnitt 26.» 

I avsnitt 51 i samme dom sammenfatter Høyesterett de kvalitative kravene til 
lovhjemmelen slik:  

«Om tolkningsnormen etter Grunnloven § 113 uttaler førstvoterende i Rt-2014-1281 
avsnitt 48 at lovens ordlyd må stå sentralt. Hun fremhever videre at ‘tolkningstvil må 
løses ut fra hva som er best i samsvar med en avveining av samtlige rettskildefaktorer og 
som sikrer tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet for borgerne’. De kvalitative krav til 
lovhjemmelen innebærer at loven må være tilgjengelig og så presis som forholdene 
tillater, se HR-2016-2017-A avsnitt 58 med videre henvisning til Rt-2014-1105.» 

I Rt. 1995 side 530 (Fjordlaks) uttales det på side 537 at legalitetsprinsippets krav 
om lovhjemmel «må nyanseres blant annet ut fra hvilket område en befinner seg 
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på, arten av inngrepet, hvordan det rammer og hvor tyngende det er overfor den 
som rammes». Ved vurderingen av hvilke krav som stilles til hjemmelens klarhet, 
må det ha betydning om et tiltak griper sentralt inn i menneskerettigheter som er 
grunnlovs- eller konvensjonsfestet.  

Både etter Grunnloven og etter EMK må det legges til grunn at kravene til 
hjemmelsgrunnlaget skjerpes ved at overtredelse av forskrifter som gis i medhold 
av smittevernloven, vil være straffesanksjonert, jf. også Grunnloven § 96 og EMK 
artikkel 7. 

På bakgrunn av hjemmelskravene som gjelder for inngrep i de relevante 
menneskerettighetene og legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113 legger 
departementene stor vekt på at lovbestemmelsen som nå foreslås og eventuelle 
forskrifter som gis i medhold av den, formuleres klart med hensyn til vilkårene for 
å forby opphold i det offentlige rom og hvilke unntak som gjelder. 

4.6.3 Nærmere om kravet til nødvendighet og forholdsmessighet 

Kravet om at inngrepet må være nødvendig ut fra formålet innebærer at en 
eventuell beslutning om portforbud må bygge på en tilstrekkelig smittevernfaglig 
vurdering av behovet for tiltaket. Tiltakets inngripende karakter tilsier et skjerpet 
krav til det smittevernfaglige grunnlaget. Det samme er lagt til grunn i Prop. 91 L 
(2018–2019) side 45 hvor det i merknader knyttet til smittevernloven § 1-5 
fremheves at kravet til medisinskfaglig begrunnelse «må […] sees i forhold til 
både grad av smittetrussel og hvor inngripende tiltaket er».  

Et tiltak som portforbud kan ikke anses nødvendig dersom formålet kan oppnås 
ved hjelp av mindre inngripende virkemidler, slik som råd til befolkningen, forbud 
mot sammenkomster over en viss størrelse, pålegg om hjemmekontor, omfattende 
nedstenging av aktiviteten i samfunnet mv. og kombinasjoner av andre mindre 
inngripende tiltak. Det må vurderes nøye hvilke begrensninger og unntak den 
konkrete situasjonen krever. Dersom begrensninger i adgangen til å forlate 
hjemmet på dagtid for eksempel kombineres med et tilnærmet absolutt forbud mot 
å forlate hjemmet i et bestemt tidsrom på kvelds- eller nattestid, kreves det en 
særskilt begrunnelse for det, og det må vurderes grundig hvilket tidsrom det 
eventuelt er behov for et tilnærmet absolutt portforbud. Nødvendighetskravet 
medfører også at det må vurderes om portforbud skal begrenses til deler av landet 
hvor smitten er særlig høy eller det er andre særlige utfordringer knyttet til 
sykehuskapasitet, smitteoppsporing eller lignende. Når det gjelder retten til 
utøvelse av tro eller livssyn, må det vurderes om det er nødvendig at portforbud 
også innebærer forbud mot å gå i gudstjeneste og lignende.  

Nødvendigheten av portforbud må også vurderes i sammenheng med andre tiltak 
som portforbudet skal virke sammen med. I lys av tiltakets svært inngripende 
karakter vil portforbud antakelig ikke være forholdsmessig dersom det bare har en 
marginal effekt på smittespredningen utover effekten av andre tiltak som er 
iverksatt eller som kan iverksettes.  

For at portforbud skal anses forholdsmessig, må det oppstilles unntak som ivaretar 
blant annet behovet for å opprettholde kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, 
hensynet til liv og helse, hensynet til sårbare grupper (for eksempel barn, personer 
med funksjonsnedsettelser, eldre og bostedsløse) og befolkningens behov for 
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nødvendige ærend og for en viss aktivitet utendørs. Hvilke unntak som er 
nødvendige, avhenger også av portforbudets varighet.  

Når det gjelder portforbud som inngrep i retten til respekt for familieliv, må det 
sikres at portforbudet ikke er til hinder for samvær mellom barn og foreldre som 
ikke bor sammen eller for at barn med delt bosted flytter mellom foreldrene, jf. 
også omtalen av barns rettigheter i punkt 4.8. Retten til respekt for privatliv og 
familieliv kan også tilsi at hensynet til å ivareta et minimum av sosial kontakt, bør 
ivaretas ved regelutformingen. Særlig hvis et portforbud varer noe tid, kan det 
stilles spørsmål om det vil være forholdsmessig å avskjære enhver sosial omgang 
med familie og venner, spesielt for personer som bor alene eller i institusjon eller 
som er i en sårbar situasjon.  

Kravet til forholdsmessighet innebærer videre at tiltaket ikke må opprettholdes 
lenger enn nødvendig. Det må jevnlig vurderes om det fortsatt er behov for å 
opprettholde tiltaket og om det er behov for å opprettholde det på samme nivå, i 
lys av oppdaterte smittevernfaglige vurderinger.  

Vurderingene som er skissert her knyttet til tiltakets forholdsmessighet, er også 
relevante ved en eventuell nedstenging. 

Etter departementenes syn kan det også ha betydning for forholdsmessigheten av 
et eventuelt portforbud at det etableres en form for demokratisk kontroll fra 
Stortingets side med forskrifter som gis etter lovbestemmelsen. 

4.7 Vern om eiendom 

Et portforbud vil kunne medføre begrensninger i å benytte andre eiendommer enn 
den hvor man har sitt hjem, for eksempel sekundærboliger eller fritidseiendommer. 
Dermed vil et portforbud måtte vurderes i lys av eiendomsvernet etter EMK første 
tilleggsprotokoll artikkel 1 (P 1-1). For fullstendighetens skyld nevnes at P 1-1 
også er relevant – og i praksis spiller en viktigere rolle – ved en eventuell 
beslutning om nedstenging. Bestemmelsen lyder: 

«Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No 
one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the 
conditions provided for by law and by the general principles of international law. 

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to 
enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with 
the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.» 

Begrensinger i å benytte egne eiendommer som følge av portforbud vil utgjøre 
inngrep i eiendomsinteresser etter P 1-1. Basert på EMDs praksis legger 
departementene videre til grunn at i den grad et portforbud eller en nedstenging 
påvirker verdien av en virksomhets kundegrunnlag, av virksomhetens gode navn 
og rykte eller av virksomheten generelt, vil også dette kunne anses som inngrep i 
eiendomsinteresser etter P 1-1. Både ved portforbud og nedstenging gir EMDs 
praksis støtte for at inngrepet skal vurderes etter den såkalte kontrollregelen i P 1-
1 annet ledd, da det verken formelt eller reelt er tale om noen ekspropriasjon av 
eiendom. 

EMD har tolket inn et forholdsmessighetskrav i P 1-1 annet ledd, men har lagt til 
grunn at statene har en vid skjønnsmargin både i valg av tiltak og ved vurderingen 
av om konsekvensene av tiltakene er legitime ut fra hensynet til allmennhetens 
interesse og det formålet som søkes oppnådd. 
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4.8 Barns rettigheter og rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 

I utformingen av forskriftshjemmel for portforbud og eventuelle forskrifter, og 
særlig ved utformingen av eventuelle unntak, må det tas spesielt hensyn til den 
særlige belastningen restriksjonene vil kunne medføre for barn og personer med 
nedsatt funksjonsevne.  

Etter Grunnloven § 104 annet ledd og BK artikkel 3 nr. 1 skal hensynet til barnets 
beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Dette 
innebærer at hensynet til barnets beste skal stå sentralt ved regelutformingen, men 
ikke nødvendigvis at hensynet til barnets beste må være avgjørende. FNs 
barnekomité har gitt uttrykk for at dersom det ikke er mulig å harmonisere 
hensynet til barnets beste med andre hensyn, skal barnets beste gis høy prioritet og 
ikke bare behandles som ett hensyn på linje med andre hensyn (FNs barnekomités 
General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best 
interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), avsnitt 36–40). 

Andre bestemmelser etter BK som det er særlig viktig å ta i betraktning ved 
utforming av regler om portforbud, er barns rett til liv etter artikkel 6, barns rett til 
samvær med foreldre etter artikkel 9, statens plikt til å beskytte barn mot vold, 
mishandling, overgrep mv. etter artikkel 19, barns rett til den høyest oppnåelige 
helsestandard etter artikkel 24, barns rett til utdanning etter artikkel 28 og barns 
rett til lek, fritid mv. etter artikkel 31. Helsebegrepet etter BK artikkel 24 omfatter 
både fysisk og psykisk helse. Ved utforming av forskrifter om portforbud må det 
sikres at begge disse aspektene ved barns helse ivaretas tilstrekkelig. 

Formålet med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD) er etter konvensjonens artikkel 1 å fremme, verne om og 
sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle 
menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Konvensjonen bekrefter og 
presiserer i stor grad rettigheter som følger av SP og ØSK. For eksempel 
inneholder CRPD bestemmelser både om rett til bevegelsesfrihet (artikkel 18) og 
om respekt for privatliv og familie (artikkel 22). Et gjennomgående trekk ved 
konvensjonen er at menneskerettighetene skal sikres for personer med nedsatt 
funksjonsevne på lik linje med andre. Sammen med artikkel 5 om likhet og ikke-
diskriminering medfører dette at en ved regelutformingen må være særlig 
oppmerksom på å unngå at et eventuelt portforbud rammer personer med 
funksjonsnedsettelser uforholdsmessig hardt sammenliknet med befolkningen 
ellers. 

Forholdet til barns rettigheter etter Grunnloven og BK og til CRPD må også 
vurderes ved en eventuell nedstenging. 

4.9 Forbud mot diskriminering 

Forbud mot diskriminering følger – med noe ulik utforming – blant annet av 
Grunnloven § 98, EMK artikkel 14, SP artikkel 2 og 26, ØSK artikkel 2 og BK 
artikkel 2. Ved utformingen av eventuelle forskrifter om portforbud er det blant 
annet grunn til å være oppmerksom på risikoen for indirekte forskjellsbehandling, 
ved at tilsynelatende nøytrale regler setter enkelte personer eller grupper i en 
vanskeligere situasjon enn andre, på grunn av for eksempel nedsatt funksjonsevne, 
tro eller andre relevante diskrimineringsgrunnlag. Dersom portforbud for eksempel 
innføres i en situasjon hvor det i utgangspunktet er tillatt å oppsøke gudshus o.l., 
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men det kun er tillatt å bevege seg innenfor en viss radius fra hjemmet, vil 
personer med tilhørighet til ulike tros- og livssynssamfunn kunne rammes ulikt 
avhengig av om deres gudshus e.l. ligger utenfor eller innenfor en slik radius. 
Nøytralt utformede forskrifter om portforbud vil også i praksis kunne medføre 
større belastninger for en del personer med funksjonsnedsettelser enn for 
befolkningen generelt. Forskjellsbehandling er imidlertid tillatt dersom den har et 
saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig 
inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.  

5 Departementenes vurdering knyttet til nedstenging 

5.1 Vurdering av behov for ytterligere hjemmelsgrunnlag for nedstenging 

Departementenes vurdering er at det ikke er nødvendig å foreslå lovendringer som 
gir de nasjonale myndighetene større eller annen anledning til å vedta tiltak om 
nedstenging enn det som allerede følger av smittevernloven § 4-1 og § 7-12, se 
punkt 2.3.  

Forutsatt at tiltakene vurderes som forholdsmessige og nødvendige, er det 
tilstrekkelig klar hjemmel for omfattende nedstenging i smittevernloven § 4-1 
annet ledd, jf. første ledd bokstav b. Det kan gjelde stenging av den 
publikumsrettede delen av alle virksomheter som ikke anses som 
samfunnskritiske, men også nedstenging av eksempelvis produksjonsledd. 

Det kan også være aktuelt å fatte vedtak etter smittevernloven § 7-12. Her ligger 
det en begrensning i vilkåret om at det må være «fare ved opphold». Det er likevel 
mye som tyder på at denne begrensningen ikke får stor praktisk betydning ved en 
så alvorlig situasjon som man forutsetningsvis her står overfor, dersom andre og 
mindre inngripende tiltak som er gitt i medhold av § 4-1 har vist seg å være 
utilstrekkelige.  

Den konkrete vurderingen av om departementet har hjemmel til å fatte vedtakene i 
stedet for kommunene må gjøres på vedtakstidspunktet. Kompetansen i § 4-1 er i 
utgangspunktet lagt til kommunestyret, og nasjonale myndigheters mulighet til å 
fatte vedtak etter annet ledd er begrenset til situasjoner hvor det er tale om et 
alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom der det er «avgjørende å få 
satt tiltak i verk raskt». Dette vilkåret vil likevel trolig i praksis være oppfylt i de 
alvorlige scenariene vi nå snakker om, eventuelt i kombinasjon med bruk av 
kompetansen til å fatte pålegg overfor kommuner som ikke har tilstrekkelige tiltak, 
jf. § 7-10.  

Departementet vil for øvrig legge følgende prinsipper til grunn for den prosessen 
som skal lede frem til et eventuelt nasjonalt vedtak om omfattende nedstenging av 
virksomhet:  

Når Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i dialogen med kommuner og/eller 
fylkesmenn vurderer at det kan oppstå behov for omfattende eller inngripende 
tiltak i mange av kommunene i en bo- og arbeidsmarkedsregion, bør etatene 
utarbeide anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at tiltak i den aktuelle 
regionen bør besluttes av nasjonale myndigheter eller ved en koordinert prosess i 
de enkelte kommunene. I forbindelse med denne prosessen må det tas stilling til 
om vilkårene for at departementet kan gjøre vedtak etter § 4-1 er oppfylt. Dersom 
Helsedirektoratet anbefaler fastsettelse av regionale tiltak på nasjonalt nivå, må 
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direktoratet, i samarbeid med kommunene, utrede forholdsmessigheten av 
tiltakene, hvilke lokale tilpasninger som bør gjøres og forslag til konkrete 
forskriftsendringer.  

5.2 Unntak for kritiske og viktige samfunnsfunksjoner mv. 

En viktig del av krisehåndteringen under covid-19-pandemien har handlet om å 
holde samfunnet i gang. Det er derfor innført unntak fra enkelte smitteverntiltak 
for personell som er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske og 
viktige samfunnsfunksjoner. Unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner 
mv. er gitt blant annet i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. 
ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) og forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om 
innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Også ved en 
nedstenging vil det kunne være behov for unntak for kritiske og viktige 
samfunnsfunksjoner.   

Kritiske samfunnsfunksjoner er definert som funksjoner samfunnet ikke kan klare 
seg uten i sju døgn eller kortere uten at dette truer befolkningens og samfunnets 
grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. Det er identifisert 14 
kritiske samfunnsfunksjoner, og en veiledende utdypning og konkretisering av 
funksjonene fremgår i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 
Samfunnets kritiske funksjoner (2016).  

De kritiske samfunnsfunksjonene er: 

- Styring og kriseledelse 
- Forsvar 
- Lov og orden 
- Helse og omsorg 
- Redningstjeneste 
- Digital sikkerhet i sivil sektor 
- Natur og miljø 
- Forsyningssikkerhet 
- Vann og avløp 
- Finansielle tjenester 
- Kraftforsyning 
- Elektronisk kommunikasjon 
- Transport 
- Satellittbasert kommunikasjon og navigasjon 

De kritiske samfunnsfunksjonene er forankret i instruks 1. september 2017 nr. 
1349 for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet, gitt med hjemmel i 
kgl.res. 10. mars 2017 (delegeringsvedtak nr. 312).  

Justis- og beredskapsdepartementet har etter den nevnte kongelige resolusjonen en 
samordningsrolle på samfunnssikkerhetsfeltet. De kritiske samfunnsfunksjonene 
utgjør et sentralt rammeverk for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet 
og beskriver roller, ansvarsområder og oppgaver. En oversikt over de kritiske 
samfunnsfunksjonene og ansvarsfordelingen mellom departementene oppdateres i 
Prop. 1 S for Justis- og beredskapsdepartementet. Ansvaret for å ivareta 
samfunnsfunksjonene ligger til ansvarlige departementer og blir fulgt opp i de 
ulike sektorene, og i den enkelte virksomhet. Unntakene i covid-19-forskriften og 
forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen retter 
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seg mot de overordnede funksjonene. Dette gir den enkelte sektor, og de konkrete 
virksomheter, nødvendig fleksibilitet til å anvende unntakshjemlene.  

De 14 kritiske samfunnsfunksjonene er avgrenset til funksjoner hvor et avbrudd i 
sju dager vurderes å få uakseptable konsekvenser for befolkningen og samfunnet. 
Dette premisset gjør samtidig at mange viktige samfunnsfunksjoner ikke omfattes, 
ettersom det vil ta lengre tid før alvorlige konsekvenser materialiserer seg, og 
behovet for beredskap blir derfor mindre. Det er også andre samfunnsfunksjoner 
hvor personer har behov for særskilte unntak ved en nedstenging. Covid-19-
pandemien har vist at samfunnet under en langvarig krise er avhengig av flere 
funksjoner for å kunne opprettholde befolkningens trygghet og velferd. Det er 
identifisert ytterligere seks samfunnsfunksjoner som har behov for særskilte 
unntak: 

- Arbeids- og velferdstjenester 
- Renovasjon og håndtering av farlig avfall 
- Medier 
- Gravferd 
- Opprettholdelse av virksomhet på norsk sokkel 
- Barnehager og skoler   

Blant viktige samfunnsfunksjoner som bør vurderes opprettholdt ved en 
nedstenging, er næringsvirksomhet der det er svært høye kostnader knyttet til 
avbrytelse av produksjonen. Dette kan eksempelvis gjelde aktiviteter innen 
petroleumsnæringen og prosessindustrien, se også punkt 6.5.3 nedenfor. 

For å sikre kontinuiteten i kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, må personer i 
disse gis unntak fra smitteverntiltak ved en nedstenging. Det er viktig at personell 
som kvalifiserer til unntakene, raskt kan utpekes. I mars 2020 utarbeidet 
departementene en oversikt over sentrale virksomheter og personellgrupper som 
understøttet kritiske og viktige samfunnsfunksjoner. Formålet var å sørge for at 
foresatte som arbeidet innenfor disse funksjonene kunne få tilbud om plass i 
barnehage og barneskole dersom disse var stengt eller hadde redusert åpnings- og 
oppholdstid. Oversikten kan også komme til nytte i vurderinger av hvilke 
virksomheter og personell som kan ha behov for unntak fra smitteverntiltak ved en 
nedstenging. I tillegg må personer med avgjørende betydning for statssikkerheten 
(dvs. grunnleggende nasjonale funksjoner) også kunne unntas fra et portforbud. 

Rundskrivet til forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til 
folkehelsen, henviser blant annet til nevnte oversikt i omtalen av unntakene knyttet 
til forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Ved en nedstenging vil 
smittespredningen være stor og smitteverntiltakene strenge. Unntakene må derfor 
praktiseres strengt, innenfor det som er forsvarlig av hensyn til å sikre 
kontinuiteten i kritiske og viktige samfunnsfunksjoner. Det er i stor grad den 
enkelte virksomhet som må gjøre vurderinger av hvordan unntak for personell i 
kritiske og viktige samfunnsfunksjoner skal praktiseres, og dermed hvilket 
personell som gis unntak. 

Unntak for kritiske og viktige samfunnsfunksjoner bør gis når det er nødvendig for 
å ivareta de kritiske og viktige samfunnsfunksjonene, og det bør kreves at 
unntakene er målrettede og tilpasset behovet.  
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5.3 Håndheving og kontroll 

5.3.1 Behovet for ytterligere hjemler for håndheving og kontroll 

Ved en mer omfattende nedstenging av virksomheter og aktiviteter i samfunnet, 
forutsettes det at smittesituasjonen på tilsvarende måte vil kunne begrunne 
sanksjonering. Alvorlige og gjentatte overtredelser forutsettes fulgt opp i 
straffesporet når det er nødvendig for å ivareta hensynet til individual- og 
allmennprevensjon. I tillegg vil publikum trolig også forvente en mer 
fremtredende oppmerksomhet på etterlevelse og håndheving av de ulike tiltakene 
fra politiets side.  

Etter departementets syn gir politiloven politiet de verktøy som er nødvendig for å 
kunne kontrollere og håndheve den type tiltak som vil kunne inngå i en full 
nedstenging. Det vises her til fremstillingen under punkt 2.5.2 foran hvor det 
fremgår at det blant annet vil være adgang til å bruke makt for å stenge en 
virksomhet eller for å oppløse en ulovlig sammenkomst der dette anses nødvendig 
og forsvarlig. 

Effektiv håndheving av vedtak om nedstenging forutsetter at det ikke blir 
nødvendig med tid- og ressurskrevende legalitetsvurderinger av lovgrunnlaget 
eller de vedtak som er truffet med hjemmel i loven. Hensynet til en effektiv 
håndheving tilsier således at det er behov for å sikre at straffesanksjonerte lokale 
forskrifter er tilstrekkelig klart utformet. Det bør blant annet klart angis hvilke 
virksomheter og aktiviteter som unntas fra nedstenging. 

5.3.2 Bistand fra andre  

I en situasjon som krever nedstenging av alle eller vesentlige deler av 
virksomhetene som ikke er samfunnskritiske, vil trolig også politiets personell, 
som resten av befolkningen, være utsatt for økt smitte og karantene. Dette kan få 
betydning for politiets evne til å håndheve tiltak under smittevernloven, samtidig 
som det er forventet at øvrige oppgaver skal håndteres. En slik situasjon vil kreve 
strengere prioritering av oppgaver for å sikre tilstrekkelig personell i operativ 
tjeneste. Dette vil igjen kunne gå på bekostning av andre oppgaver, som 
etterforsking, forebygging og håndtering av forvaltningsoppgaver.  

Hensynet til politiets ressurssituasjon kan gjøre det nødvendig at også andre enn 
politiet gis oppgaver knyttet til gjennomføring av tiltak under smittevernloven. 
Etter departementets vurdering gir smittevernloven § 4-10 tilstrekkelig rettslig 
grunnlag for å sikre at dette behovet kan ivaretas. 

Videre vil man kunne vurdere ytterligere bruk av bistand og tildeling av begrenset 
politimyndighet til andre med hjemmel i politilovens regler om dette. Dette 
vurderes nærmere nedenfor i punkt 6.10.3. 

6 Departementenes vurdering og forslag knyttet til portforbud 

6.1 Innledning 

Et portforbud er som nevnt et forbud mot å oppholde seg på steder der 
allmennheten kan ferdes, og innebærer en reversering av det alminnelige 
utgangspunktet om bevegelsesfrihet. Portforbud er et svært inngripende tiltak. Det 
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vil bare være aktuelt som smitteverntiltak i ekstreme situasjoner, der man vurderer 
at stenging av alle eller de fleste virksomheter som ikke er samfunnskritiske, og 
andre tiltak for å redusere kontakthyppigheten ikke vil redusere mobilitet og 
kontakten i befolkningen i tilstrekkelig grad. 

Et portforbud kan avgrenses på ulike måter, blant annet geografisk 
(lokalt/regionalt eller nasjonalt) og tidsmessig. Dersom et portforbud bare gjelder i 
et bestemt tidsrom på kvelds- og/eller nattestid, vil det alminnelige utgangspunktet 
om bevegelsesfrihet gjelde resten av døgnet. Et slikt tidsbegrenset portforbud har 
blitt innført i mange europeiske land, se punkt 3.1. Et portforbud kan også vare 
hele døgnet, som det også er vist eksempler på foran.  

Det kan gjøres mer eller mindre vidtrekkende unntak fra forbudet mot å være ute 
der andre også kan ferdes. Unntakene kan eksempelvis relatere seg til bestemte 
formål en kan forfølge og personkategorier som har bestemte rettigheter. Reglene 
kan også utformes slik at det gjelder mer vidtrekkende unntak på dagtid enn på 
natten. Et eksempel kan være at det om natten bare er lov til å gå ut av 
nødrettsgrunner (skaffe nødvendig helsehjelp, flykte fra vold eller lignende) eller 
for å oppfylle en kritisk samfunnsfunksjon. Om dagen kan det i tillegg være 
anledning til å gå ut for å handle nødvendige varer, trene, gå tur med hunden osv., 
eksempelvis med angivelse av maksimal tid og avstand fra hjemmet. Det er i punkt 
3.1 og 3.2 gitt eksempler på land med ulike former for slike unntak. 

Et portforbud er prinsipielt et alvorlig inngrep i borgernes frihet. Avhengig av den 
nærmere utforming av forbudet, vil det innebære større eller mindre inngrep i 
friheten også i praksis. Jo mer omfattende unntak det gis fra portforbudet, desto 
nærmere vil en i praksis være en normalsituasjon. Departementene vil likevel 
understreke at det i alle tilfeller er prinsipielt inngripende å snu utgangspunktet om 
bevegelsesfrihet slik at det er nødvendig med positive unntak eller tillatelser for å 
kunne ferdes ute i det offentlige rom.   

For å rettferdiggjøre dette inngrepet må portforbudet ha hjemmel i lov (se punkt 
6.2) og begrunnes i et legitimt formål (smittevern, se punkt 6.3). Portforbudet må 
også være egnet til å oppnå formålet, være nødvendig ved at mindre inngripende 
tiltak ikke er egnet til å nå det samme målet (beskyttelsesnivået), og 
forholdsmessig holdt opp mot andre legitime interesser som gjør seg gjeldende. 
Dette vurderes i flere sammenhenger nedenfor, blant annet i punkt 6.4 om vilkår 
for å kunne vedta et portforbud og punkt 6.5 om utformingen av et eventuelt 
portforbud. Forholdsmessigheten vil blant annet bero på om faren eller skaden som 
portforbudet skal beskytte mot, er tilstrekkelig alvorlig og overhengende, hvilken 
effekt det må antas at et portforbud vil ha sett i lys også av andre aktuelle tiltak 
som er innført eller som kan innføres, og om det er gjort unntak eller iverksatt 
tiltak for å verne utsatte grupper. 

Disse kravene til begrunnelse i et legitimt formål, egnethet, nødvendighet og 
forholdsmessighet følger for det første av smittevernloven, jf. særlig den generelle 
bestemmelsen i § 1-5, og må bygge på en smittevernfaglig vurdering, se blant 
annet punkt 1.5 og 2.1 foran. Slike krav følger også av de vilkår som må være 
oppfylt for at man lovlig kan gjøre begrensninger i bevegelsesfriheten og andre 
rettigheter nedfelt i Grunnloven og blant annet EMK, se punkt 4. Disse 
vurderingene vil i stor grad overlappe, men de er ikke nødvendigvis identiske. Det 
vil av praktiske grunner ikke alltid bli skilt mellom kravene i de to regelsettene i 
det følgende. Departementene understreker imidlertid at et forslag om en hjemmel 
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for å kunne innføre portforbud, og enhver forskrift om å iverksette et portforbud, 
må ligge både innenfor rammene av smittevernlovens generelle bestemmelser og 
innenfor de rammene som kan utledes av Grunnloven og våre folkerettslige 
forpliktelser.  

Departementene mener at en ny bestemmelse om forbud mot å oppholde seg der 
allmennheten kan ferdes (portforbud) tematisk hører hjemme i smittevernloven. 
Gjennom plassering i smittevernloven vil også de grunnleggende kravene i § 1-5 
om klar medisinskfaglig begrunnelse, nødvendighet og forholdsmessighet supplere 
vilkårene i hjemmelsbestemmelsen. Departementene foreslår på denne bakgrunn at 
hjemmelen tas inn i smittevernloven som ny § 4-3 b. Det nevnes at tilsvarende 
løsning er valgt for forskriftshjemmelen for isolering mv. for personer som har, 
eller etter en faglig vurdering antas å ha, covid-19, jf. smittevernloven § 4-3 a. 

Forslaget til ny § 4-3 b i smittevernloven angir i første ledd vilkårene for at 
Kongen kan vedta et slikt forbud, herunder at bestemmelsen er begrenset til covid-
19 og hvor lenge en forskrift om portforbud kan vare. I annet ledd foreslås det 
oppstilt enkelte unntak som alltid vil måtte legges til grunn, mens andre unntak må 
besluttes i forbindelse med det enkelte vedtak om å benytte hjemmelen. Tredje 
ledd gjelder meddelelse til Stortinget og Stortingets mulighet for å oppheve 
forskriften, mens fjerde ledd gjelder begrunnelsen for en forskrift om portforbud 
og krav om offentliggjøring av denne. 

6.2 Behovet for en særskilt bestemmelse om portforbud 

Et portforbud er et inngrep i borgernes frihet og krever hjemmel i lov eller 
medhold i lov, jf. Grunnloven § 113. Legalitetsprinsippets hjemmelskrav stiller 
både krav til forankring i lov gitt av Stortinget og til hjemmelens klarhet. Lignende 
krav følger etter EMDs praksis ved inngrep i rettigheter i EMK, se punkt 4.6.2 
foran.  

Som nevnt foran i punkt 2.4 legger departementene til grunn at smittevernloven § 
7-12, jf. § 1-5 vil kunne hjemle et portforbud dersom situasjonen er tilstrekkelig 
alvorlig og akutt. Et portforbud må være begrunnet i at utbruddet av covid-19 truer 
folkehelsen, være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, nødvendig av 
hensyn til smittevernet og tjenlig etter en helhetsvurdering. Det må videre haste å 
innføre tiltaket (det er «fare ved opphold»). Et slikt tiltak må i så fall meddeles 
Stortinget snarest mulig, som kan oppheve forskriftene gitt i medhold av 
bestemmelsen.  

Bestemmelsen er imidlertid en generell og vidtgående fullmaktsbestemmelse som 
aktiveres i krisesituasjoner, der det ikke er anledning til å involvere Stortinget 
gjennom en alminnelig lovprosess. Dette nødrettsaspektet kommer særlig til 
uttrykk gjennom vilkåret om at det må være «fare ved opphold». I forarbeidene 
vises det også til at «[f]ullmakten er forutsatt brukt bare i en alvorlig nasjonal 
krisesituasjon», jf. NOU 1990: 2 side 266 og Ot.prp. nr. 91 (1992–93) side 177. 
Vurderingen må ta utgangspunkt i situasjonen på det tidspunktet hjemmelen 
benyttes. Krigslovutvalget uttalte i sin tid, med sikte på beredskapsloven § 3, at 
vilkåret om «fare ved opphold» ga «uttrykk for den selvfølgelige regel at saken 
skal forelegges Stortinget til vanlig lovbehandling så sant dette kan skje uten 
skadelig forsinkelse», jf. Ot.prp. nr. 78 (1950) side 47.  
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Nødrettsaspektet som begrunner fullmaktsbestemmelsen i § 7-12, innebærer en 
modifisering av normalregelen for kompetansedeling mellom statsmaktene. 
Legalitetsprinsippet innebærer at det er Stortinget som skal legge rammene for når 
det kan foretas inngrep overfor borgerne. Jo mer inngripende et tiltak er, desto 
større krav stilles til at hjemmelen er klar og presis. Samtidig vil det kunne 
aksepteres at en svært vid fullmaktshjemmel benyttes selv for inngripende tiltak 
dersom nødrettsbetraktninger tilsier at situasjonen krever det.  

På bakgrunn av nødrettsaspektet som er knyttet til smittevernloven § 7-12, mener 
departementene at det i nåværende situasjon, hvor man ser for seg et mulig 
fremtidig scenario der det vil kunne være behov for et portforbud, er grunn til å 
fremme et forslag om en særskilt lovhjemmel for et slikt forbud. Erfaringene fra 
pandemien så langt, herunder hvordan pandemien har utviklet seg i flere 
europeiske land, har vist at smittebildet plutselig og raskt kan utvikle seg i negativ 
retning. Også utviklingen i Norge tidlig i januar 2021 er urovekkende. Det kan 
derfor ikke utelukkes at det under den pågående pandemien kan bli behov for enda 
mer inngripende tiltak også i Norge. Slike tiltak kan omfatte et portforbud dersom 
det er tvingende nødvendig for å beholde eller gjenvinne kontroll over situasjonen. 
Vi befinner oss dermed i en beredskapsfase der det er grunn til å sikre at man har 
de nødvendige grunnlagene for å kunne handle raskt. 

Departementene mener det er både prinsipielle og praktiske grunner til at 
Stortinget bør involveres i spørsmålet om rammene for eventuelle vedtak om 
portforbud, gjennom lovreguleringen som foreslås i høringsnotatet her. For det 
første er det tale om et svært inngripende tiltak overfor borgerne, noe som tilsier at 
Stortinget involveres før det treffes tiltak, dersom det faktisk er anledning til det. I 
tillegg vil en bred demokratisk forankring kunne skape større forståelse for og gi 
økt legitimitet til tiltaket, noe som også må forventes å gi økt oppslutning om 
tiltaket og dermed økt smitteverneffekt. En offentlig prosess omkring et 
lovgrunnlag kan bidra til å opplyse saken, slik at blant annet vilkårene for å kunne 
vedta et portforbud og dets nærmere innretning treffer samfunnets behov bedre. I 
tillegg kan en offentlig prosess bidra til å skape økt forutberegnelighet for 
borgerne. 

Departementene understreker at formålet med dette høringsnotatet er å igangsette 
en prosess for å sikre et treffende og bredt demokratisk forankret rettsgrunnlag for 
et potensielt fremtidig portforbud. I stedet for å vente til det foreligger fare ved 
opphold, og så vedta et portforbud med hjemmel i fullmaktsbestemmelsen i 
smittevernloven § 7-12, jf. § 1-5, involveres Stortinget på forhånd. Formålet med 
lovhjemmelen er ikke å flytte mer kompetanse fra Stortinget til regjering. Det 
foreslås tvert imot å oppstille flere vilkår for bruk av den nye 
fullmaktsbestemmelsen enn det som følger av smittevernloven § 7-12, nettopp for 
å sikre at hjemmelen bare brukes til sitt formål (se punkt 6.4 og 6.5). I tillegg 
foreslås en mekanisme for å involvere Stortinget dersom vedtak treffes i medhold 
av hjemmelen, som gir Stortinget bedre forutsetninger for å kunne vurdere om 
forskriften skal oppheves enn det tilfellet hadde vært om den var vedtatt i medhold 
av smittevernloven § 7-12 (punkt 6.7). 

Departementene legger til grunn at høringsprosessen her ikke er til hinder for at 
smittevernloven § 7-12 jf. § 1-5 gir hjemmel til et portforbud dersom det plutselig 
oppstår et akutt hastebehov for å innføre et slikt tiltak mens lovgivningsprosessen 
pågår. 
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6.3 Formål som kan begrunne et portforbud 

Et portforbud har som formål å trygge folkehelsen. Mer konkret er formålet å 
beskytte befolkningen mot smitte ved å begrense spredning av covid-19. I tillegg 
til den direkte folkehelsebeskyttelsen dette kan gi, vil et portforbud også kunne 
bidra til å redusere eller hindre kritiske kapasitetsutfordringer i helse- og 
omsorgstjenesten og testapparatet mv.  

Formålet om å trygge folkehelsen er det samme som følger av smittevernloven § 
7-12. Det er et legitimt formål som kan begrunne nødvendige og forholdsmessige 
inngrep i grunnleggende rettigheter.  

Departementene understreker at en eventuell bruk av portforbud utelukkende 
nettopp skal begrunnes i folkehelsen. Dette vil som nevnt være smittevernhensyn i 
vid forstand – både det å begrense den direkte smitterisikoen og å avhjelpe 
konsekvensene for helse- og omsorgstjenesten som følge av den dramatiske 
smittesituasjonen som vil foreligge dersom et portforbud vil kunne være aktuelt.  

Om den direkte smittevernfaglige begrunnelsen vises til gjennomgangen foran i 
punkt 1.5. Folkehelseinstituttets omtaler begrunnelsen til et portforbud slik:  

«Portforbud er det mest ekstreme generelle, kontaktreduserende tiltaket. Den 
smittevernfaglige begrunnelsen er altså at portforbud ved en sykdom som smitter som 
covid-19, skal redusere smittefarlige kontakter mellom personer som ikke vet de er 
smitteførende og andre personer.» 

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet trekker også frem blant annet 
konsekvensene for helse- og omsorgstjenesten.  

Andre hensyn, som hensynet til å hindre offentlig uro, vil være utenforliggende. 
Slike hensyn kan verken være den bærende begrunnelsen eller en lovlig 
delbegrunnelse for et portforbud etter den foreslåtte bestemmelsen.  

Helsedirektoratet viser, som Folkehelseinstituttet, til at et portforbud vil kunne gi 
smitteverneffekt «ved at tiltaket fører til færre kontakter mellom folk». 
Direktoratet legger til:  

«Tiltaket vil også kunne ha en sterk signaleffekt til befolkningen om alvorligheten av 
situasjonen man befinner seg i.» 

Et slikt hensyn – å formidle at situasjonen er svært alvorlig – bør etter 
departementenes vurdering brukes med varsomhet. Portforbudets signaleffekt er 
relevant i den grad det leder til bedre etterlevelse og i forlengelsen en økt 
smitteverneffekt. Et formål om å formidle et budskap til borgerne om at 
situasjonen er svært alvorlig kan imidlertid i seg selv ikke være et hensyn som kan 
begrunne portforbud.  

Lignende betraktninger gjelder for betydningen av kontrollhensyn i vurderingen av 
om man lovlig kan innføre portforbud. Utgangspunktet må være klart: Et 
portforbud, som rammer alle borgerne i et område, er ikke nødvendig eller 
forholdsmessig dersom man kan gjennomføre mindre inngripende tiltak, inkludert 
styrket kontroll og dermed etterlevelse av de eksisterende tiltakene. En målrettet 
kontroll av målrettede tiltak sørger for at de som velger å bryte reglene, må tåle 
konsekvensene av det, mens de som ikke bryter reglene, ikke må tåle ytterligere 
innskrenking i sin frihet for valg som andre har tatt.   

Det kan imidlertid tenkes situasjoner der samfunnets funksjoner er så presset at det 
ikke er noen annen tilgjengelig løsning for å ivareta smittevernhensyn enn å vedta 
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et tiltak som rammer svært bredt, men som lett lar seg kontrollere. Da vil 
muligheten for kontroll kunne være en forutsetning for et smitteverntiltakene skal 
få den ønskede preventive effekten, slik at en oppnår større grad av etterlevelse. Et 
portforbud kan være enklere å kontrollere enn andre smitteverntiltak som krav til 
avstand, forbud mot store grupper mv. På den måten kan muligheten for reell 
kontroll og håndheving av regelverket kunne være relevant for å trygge 
folkehelsen i en så dramatisk situasjon man vil være i dersom et portforbud kan 
være aktuelt. 

6.4 Vilkår for å kunne iverksette portforbud 

6.4.1 Kort om kravene i smittevernloven § 1-5: nødvendighet og 
forholdsmessighet 

Hjemmelens plassering i smittevernloven innebærer som nevnt at smittevernloven 
§ 1-5 om grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak kommer til 
anvendelse. Et eventuelt portforbud må dermed ha en klar medisinskfaglig 
begrunnelse og være «nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter 
en helhetsvurdering». Disse kravene innebærer blant annet at det må velges mindre 
inngripende virkemidler dersom de gir tilstrekkelig måloppnåelse, se blant annet 
punkt 2.1 foran om det minste inngreps prinsipp, jf. NOU 1990: 2 side 108. Videre 
ligger det i bestemmelsen at ventet måloppnåelse skal veies mot tiltakets 
inngripende konsekvenser. 

Bestemmelsen ble tatt inn ved lov 21. juni 2019 nr. 46. Det heter i Prop. 91 L 
(2018–2019) på side 44:  

«Kravet om at tiltaket skal fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering innebærer at tiltaket 
ikke skal medføre unødvendig ulempe eller skade for den eller de tiltaket retter seg mot. 
Nytten må veies opp mot den belastning tiltaket medfører. 

Videre må tiltaket være nødvendig av hensyn til smittevernet. Dette innebærer at tiltaket 
må være egnet til å forebygge eller hindre smittespredning av den aktuelle sykdommen. 
Kravene til helhetsvurdering og vurdering av nødvendighet vil i de fleste praktiske 
tilfeller utgjøre en forholdsmessighetsvurdering.» 

Vurderingen av lovens krav til nødvendighet og forholdsmessighet vil bero på en 
helhetsvurdering av blant annet følgende forhold: 

- Hvor alvorlig situasjonen er  
- Hvor godt tiltaket fra et smittevernfaglig perspektiv antas å virke   
- Hvor inngripende det er i rettighetene og frihetene til borgerne  
- I hvilken grad mindre inngripende tiltak har vært forsøkt uten tilstrekkelig 

virkning  
- I hvilken grad det innføres effektive tiltak for å motvirke ulempene som 

tiltaket medfører 

Vurderingen av forholdsmessigheten vil måtte basere seg på den gjeldende 
smittesituasjonen, men også på forventet utvikling med og uten portforbud. Et av 
lovens formål er å forebygge ytterligere smittespredning, se punkt 2.1 foran. 

Som fremholdt flere steder, må effekten av et eventuelt portforbud vurderes på 
bakgrunn av at mange andre, kontaktreduserende tiltak vil være iverksatt. Det er 
tilleggseffekten av et portforbud som er det sentrale. I tillegg vil andre mulige 
tiltak vurderes, som det å gi forsterkede anbefalinger om avstand, også ute. I den 
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sammenheng må det også legges vekt på at vi i Norge generelt har stor tillit til 
myndighetene, og at det er grunn til å tro at de fleste vil følge slike råd når 
situasjonen er dramatisk. Gjennom ulike målinger av blant annet mobilitetsdata 
kan det løpende vurderes etterlevelse av andre tiltak som råd og anbefalinger.  

Om et vedtak om portforbud vil være nødvendig og forholdsmessig vil ha nær 
sammenheng med den konkrete utformingen av reglene om portforbud, blant annet 
det geografiske omfanget, varigheten i antall dager, tidsrom på døgnet med 
portforbud, hvilke unntaksregler som gjelder osv. Dette er også sterkt understreket 
av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det vises til punkt 1.5 foran og punkt 
6.5 nedenfor. 

6.4.2 Avgrensning til covid-19 

Siden denne lovprosessen skjer som ledd i en beredskapsplanlegging i forbindelse 
med covid-19-pandemien, foreslår departementene å avgrense lovhjemmelen til 
den nåværende pandemien. Lovteknisk kan dette gjøres på to måter. Én mulighet 
er at det tas inn i ordlyden at formålet med portforbudet må være å hindre 
spredning av covid-19. Alternativt kan det tas inn en tidsbegrensning i hjemmelen, 
enten slik at den ifølge lovteksten er virksom i et gitt tidsrom, eller at den 
automatisk oppheves etter en gitt tidsperiode. Det er også mulig å benytte begge 
virkemidlene samtidig ved at bestemmelsen viser til covid-19-situasjonen og 
fastsetter et konkret tidsbegrensning, slik en har gjort i smittevernloven § 4-3 a. 

Departementene vurderer det som mest hensiktsmessig å innta en henvisning til 
covid-19 i bestemmelsen. Med en slik løsning vil bestemmelsen være anvendelig i 
hele perioden det vil være nødvendig med smitteverntiltak for å hindre spredning 
av sykdommen, samtidig som den begrenses til håndteringen av nettopp covid-19. 
Det vil likevel bil vurdert, dersom en proposisjon skal fremmes, om det også skal 
inntas et konkret tidspunkt for når bestemmelsen oppheves, slik at Stortinget må 
vedta en forlengelse dersom det skal være aktuelt å benytte hjemmelen etter dette 
tidspunktet.  

En eventuell forskrift om å iverksette portforbud, vil uansett måtte begrenses til en 
kort periode, se punkt 6.5.4 nedenfor.  

En generell hjemmel til å kunne innføre portforbud, uavhengig av covid-19, bør 
eventuelt vurderes i forbindelse en generell revisjon av smittevernlovgivningen. 

6.4.3 Vilkår knyttet til smittesituasjonen eller konsekvensene av denne? 

I punkt 6.4.2 foreslås det at bestemmelsen skal inneholde et vilkår om at den bare 
gjelder for covid-19-pandemien. Spørsmålet her er om det i tillegg bør oppstilles 
vilkår knyttet til smittesituasjonen eller til konsekvensene av smittesituasjonen. 
Formålet med slike vilkår vil være å ramme inn anvendelsesområdet for 
bestemmelsen utover det som allerede følger av kravene til klar medisinskfaglig 
begrunnelse og nødvendighet og forholdsmessighet. Hjemmelsbestemmelsen for et 
så inngripende tiltak bør formuleres presist. Samtidig er det viktig å bevare 
tilstrekkelig grad av fleksibilitet siden bestemmelsen skal kunne brukes i 
fremtidige situasjoner som vi i dag ikke kjenner, og både ved behov for lokale og 
nasjonale tiltak dersom vilkårene først unntaksvis vil være oppfylt.  

Vilkår knyttet til smittesituasjonen eller konsekvensene av denne bør bare inntas 
dersom det er egnet til å gi en reell og formålstjenlig avgrensning. 
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Fra andre land ser en eksempler både på vilkår knyttet til den konkrete 
smittesituasjonen og til konsekvensene av denne, men også eksempler på land som 
bygger på mer generelle forholdsmessighets- eller nødvendighetskriterier.  

Et vilkår om smittesituasjonen kan for eksempel utformes som et krav om at antall 
nysmittede må overstige et visst nivå i en gitt tidsperiode, se for eksempel punkt 
3.2.2 og 3.2.3 om Tyskland og Frankrike. Det er også mulig å stille krav til en 
bestemt smitteutvikling – enten gjennom konkretisering i tall eller som et vilkår 
om at smittespredningen må være «vedvarende og ukontrollert» eller lignende.  

Et vilkår om at smitten må være over et bestemt nivå (totalt eller i løpet av en 
nærmere angitt periode, nasjonalt eller lokalt) vil imidlertid ikke nødvendigvis 
være egnet til å ramme inn de situasjonene hvor det vil være behov for et 
portforbud. For det første kan det være vanskelig å sette terskelen riktig. Hvis 
terskelen settes for høyt, er det fare for at den vil hindre formålstjenlig bruk av 
hjemmelen. Hvis terskelen derimot settes for lavt, får den ikke noen reell 
betydning som avgrensningsvilkår. For det andre kan andre kriterier fremstå som 
mer treffende, se nedenfor. Departementene vil derfor ikke anbefale å oppstille et 
vilkår om en konkret smitteterskel.  

Som nevnt kan smittenivået også angis i et vilkår som er mer generelt formulert, 
eksempelvis slik at smittenivået må være «vedvarende høyt og ukontrollert» eller 
«ukontrollert og akselererende» eller lignende. Departementene minner i denne 
sammenheng om at et portforbud bare synes aktuelt i svært alvorlige situasjoner 
innenfor risikonivå 5, slik dette er definert av Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet, se også punkt 1.2 foran: 

«Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. 
Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. 
Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.» 

Dette kan synes å gi et mer realistisk bilde av hvilken situasjon som kan begrunne 
et portforbud. På den annen side er departementene i tvil om hvordan et slikt 
vilkår eventuelt burde utformes. Det skyldes blant annet at det alltid må foretas en 
konkret vurdering av når et portforbud kan være aktuelt, og at situasjonene kan 
være svært ulike, kanskje særlig dersom det er aktuelt med et lokalt portforbud, 
noe som fremstår som langt mer aktuelt enn et nasjonalt portforbud. Både 
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fremhever at det er svært vanskelig å 
beskrive på forhånd når tiltak på nivå 5 skal settes inn. Helsedirektoratet viser til 
et eksempel på et større lokalt utbrudd, som kan tenkes å begrunne svært 
inngripende tiltak:  

«Det kan tenkes situasjoner der kun enkelte indikatorer eller andre forhold lyser rødt, men 
der det likevel, etter en helhetsvurdering, anses som en kritisk situasjon som krever 
strenge tiltak. Eksempel på dette kan være et større utbrudd der man ikke kjenner 
smitteveien til veldig mange. Man har da ikke kontroll, og vil måtte stenge ned før 
kapasitetsterskel er nådd dersom det skal være mulig å opprettholde kapasitet, 
eksempelvis innen TISK.» 

Samtidig er det utfordrende også å ha et vilkår knyttet til en negativ 
smitteutvikling. På samme måte som vilkår knyttet til et bestemt smittenivå, kan et 
slikt vilkår gå på bekostning av ønskelig fleksibilitet. Det kan tenkes situasjoner 
der smittetrenden er stabil, men der det likevel er omfattende utfordringer for 
eksempel knyttet til nye mutasjoner eller til kapasiteten i helse- og 
omsorgstjenesten fordi mange i risikogrupper er rammet. Det kan ikke utelukkes at 
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et portforbud da vil være det eneste tiltaket som kan gi kontroll på smitten og 
hindre alvorlige skadefølger. 

Et annet alternativ er som nevnt å angi et vilkår knyttet til konsekvensene av 
smittesituasjonen, kanskje mest praktisk knyttet til kapasiteten i helse- og 
omsorgstjenesten eller manglende mulighet for å gjennomføre smitteoppsporing, 
som også er angitt i beskrivelsen av risikonivå 5. Det kan for eksempel gå ut på at 
smittesituasjonen utgjør en stor belastning på helse- og omsorgstjenesten, eller at 
det er en nærliggende fare for at sykehusenes kapasitet, herunder mulighet til å yte 
forsvarlig intensivbehandling, uten et slikt portforbud snart vil overskrides.  

Departementene vurderer det så langt dithen at det kan være mer hensiktsmessig å 
vurdere andre typer vilkår for å kunne vedta portforbud enn de som har vært 
omtalt her, se punkt 6.4.4. Det bes imidlertid særskilt om høringsinstansenes 
innspill til dette. 

6.4.4 Krav til nødvendighet og til myndighetenes vurderinger før iverksetting 
av et portforbud 

Det er mulig å oppstille andre typer vilkår for å kunne vedta et portforbud som 
understreker at det skal svært mye til før et så inngripende tiltak er aktuelt, 
samtidig som bestemmelsen sikrer en rimelig grad av fleksibilitet. 

Departementenes utgangspunkt er at det allerede vil følge av smittevernlovens 
generelle bestemmelser at det skal svært mye til før et portforbud kan vedtas. Alle 
tiltak som vurderes må ha en klar medisinskfaglig begrunnelse og være 
nødvendige og forholdsmessige, jf. smittevernloven § 1-5. Jo mer inngripende 
tiltaket er, jo mer skal det til før det er nødvendig og forholdsmessig. Det krever 
blant annet at alle andre, mindre inngripende ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. I 
praksis må de enten være forsøkt eller grundig vurdert som utilstrekkelige, se blant 
annet punkt 2.1.  

Selv med dette som utgangspunkt kan det være grunn til å vurdere å presisere 
gjennom ordlyden i bestemmelsen at det skal mye til før bestemmelsen kan brukes. 
Det vil i første rekke utgjøre en påminnelse til regjeringen om å utvise stor 
forsiktighet og en forsikring til befolkningen om dette. Departementenes forslag 
vil ivareta disse hensynene. 

For det første foreslås at det tas inn i ordlyden at portforbud bare er aktuelt når og 
i den utstrekning det er «strengt nødvendig» for å trygge folkehelsen. Også andre 
formuleringer, som «tvingende nødvendig», kan være aktuelle. En slik formulering 
vil tydeliggjøre at det skal særlig mye til før det er aktuelt å iverksette portforbud, 
og også at et portforbud ikke kan gis større utstrekning (geografisk, i tid mv.) enn 
det som er helt nødvendig av hensyn til smittesituasjonen, se nærmere om dette i 
punkt 6.5.1 nedenfor. Departementene understreker likevel at en slik formulering 
ikke er ment å oppstille en annen terskel eller et annet vurderingstema enn det som 
følger av smittevernloven § 1-5. Det sentrale er å gjøre det tydelig at denne 
vurderingen blir særlig streng ved et eventuelt portforbud. 

Det kan stilles spørsmål ved om det på denne bakgrunn er heldig å formulere et 
krav om «strengt» eller «tvingende» nødvendig. Departementene mener imidlertid 
at det har en klar verdi å synliggjøre i lovteksten at det skal mye til før et tiltak 
som portforbud vil være nødvendig. Det er heller ikke uvanlig i lovgivningen 
ellers å bruke tilsvarende uttrykk for angi at enkelte særlig inngripende tiltak 
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krever en streng vurdering. Som eksempel vises til at varetektsfengsling bare kan
brukes når det er nødvendig og forholdsmessig, og at straffeprosessloven § 184
presiserer at det må være «tvingende nødvendig» dersom barn skal kunne
varetektsfengsles. En rekke bestemmelser i straffeprosessloven bruker for øvrig
uttrykket «strengt nødvendig».

For det andre foreslås særlige krav til myndighetenes vurderingerfør det er aktuelt
å innføre portforbud. Et slikt krav vil legge til rette for en god prosess før
vedtakelsen og dermed for at en eventuell beslutning om å innføre et portforbud er
grundig vurdert og gjennomtenkt. Samtidig er det, med denne type vilkår, mulig å
sikre nødvendig fleksibilitet.

Det foreslås på denne bakgrunn krav til begrunnelsen for et vedtak om portforbud.
Et slikt krav er også oppstilt i enkelte andre land. I denne begrunnelse må det
fremgå hva som er det smittevernfaglige behovet for portforbud, hvorfor det er
strengt nødvendig og forholdsmessig, og hvorfor det er utformet på den måten som
foreslås. Som del av kravet til nødvendighet og forholdsmessighet må det
redegjøres for hvorfor mindre inngripende tiltak ikke gir tilstrekkelig vern. Krav
om en slik begrunnelse vil understreke at et portforbud er et siste tiltak som bare er
aktuelt om andre tiltak allerede er utprøvd og funnet utilstrekkelig, eller at det er
klart at andre tiltak (selv om de så langt ikke er iverksatt) ikke vil gjenvinne
kontroll over smittesituasjonen.

Som del av begrunnelsen skal det altså foreligge en konkret vurdering av
smittesituasjonen og effekten av andre kontaktreduserende tiltak. Slike vurderinger
vil særlig baseres på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
Vurderingen skal omfatte en rekke forhold i tråd med etablerte rutiner for
overvåkning og vurdering av smittesituasjonen nasjonalt og internasjonalt og
kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten mv.

Det foreslås at begrunnelsen skal gjøres offentlig. Det vil kunne sikre større
åpenhet og legitimitet. Dette må også ses i sammenheng med at vedtak om å
innføre portforbud skal meddeles Stortinget. Denne meddelelsen skal inkludere
begrunnelsen for vedtaket.

6.5 Nærmere om utformingen av et eventuelt portforbud

6.5.1 Sentrale elementer ved innretningen av et portforbud og forholdet til
nødvendighet og forholdsmessighet

Innledning

Utformingen av forskriftsbestemmelser om portforbud har nær sammenheng med
det smittevernfaglige behovet, jf. også punkt 6.3. Forbudet skal ikke utformes
strengere enn det som er nødvendig for å nå det ønskete beskyttelsesnivået.
Utforming av passende unntak bidrar til å skreddersy tiltaket slik at det oppfyller
kravene til nødvendighet og forholdsmessighet.

I vurderingen av hvilke tiltak som er aktuelle, må det legges vekt på hvordan
utviklingen i smittesituasjonen forventes å være med et portforbud i nær fremtid,
sammenlignet med situasjonen dersom portforbud ikke innføres. Det er altså ikke
bare smittesituasjonen på vedtakstidspunktet som bør være avgjørende. Samtidig
skal tiltakene ikke være mer begrensende overfor befolkningen og virksomheter
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eller mer langvarige enn nødvendig. Et portforbud er svært inngripende, og det vil
ikke være anledning til å innføre dette tiltaket før situasjonen allerede er alvorlig. I
en slik situasjon kan en imidlertid også se hen til den forventede utviklingen i nær
fremtid. Et portforbud må da i prinsippet kunne iverksettes dersom dette vurderes
som strengt nødvendig for å hindre en enda mer alvorlig smitteutvikling i et
geografisk område.

I det følgende gis en oversikt over enkelte elementer som må vurderes ved
utformingen av et portforbud. Gjennomgåelsen er ikke uttømmende.

Geografisk omfang

Det må vurderes om portforbudet skal gjelde nasjonalteller bare for en eller flere
regioner, som kommuner, fylker eller bestemte bo- og arbeidsregioner. Dette har
vesentlig betydning for tiltakets nødvendighet og forholdsmessighet. Generelt kan
det sies at dersom enkelte regioner er på et lavere risikonivå, lar gjennomføring av
like inngripende tiltak seg vanskeligere forsvare i disse områdene. Om nødvendig
kan det innføres tiltak for å hindre unødig forflytning fra områder med strenge
tiltak til områder med mindre strenge tiltak.

Portforbudet må begrenses til områder der tiltaket vil ha tilstrekkelig virkning. Det
betyr at et portforbud bare er aktuelt der smittesituasjonen er dramatisk og krever
et så kraftfullt tiltak. Siden et portforbud begrenser adgangen til å være ute i det
offentlige romder andre også kan ferdes, kan det på generelt grunnlag være ekstra
vanskelig å begrunne et portforbud som lovlig i områder med spredt bosetting.

Vurderingen bør ta utgangspunkt i FHIs vurdering av smittesituasjonen som skal
gis ukentlig for hvert fylke og for utvalgte bo- og arbeidsregioner. Innen disse
regionene kan hensynet til forståelige og praktikable regler tilsi at samme regler
gjelder i hele regionen, selv om smittefaren ikke nødvendigvis er like stor overalt
innenfor området. Det bør likevel alltid vurderes om et eventuelt portforbud kan
begrenses ytterligere, for eksempel til en kommune dersom det er snakk om et
lokalt utbrudd eller lignende.

Det er i dagvanskelig å angi nærmere føringer for den geografiske avgrensningen
av et eventuelt portforbud. Det er imidlertid grunn til å tro at det skal svært mye til
før det er aktuelt med et nasjonalt portforbud i Norge, gitt den spredte
befolkningen og store ulikheter i smittesituasjonen.

Folkehelseinstituttet vurderte det 11. desember 2020 dithen at det var vanskelig se
hvordan et portforbud kan være nødvendig og forholdsmessig etter
smittevernloven. Dersom det likevel skulle oppstå en situasjon der et portforbud er
aktuelt, uttaler Instituttet:

«Generelt mener vi tiltaket må være minst mulig omfattende, altså i minst mulig
geografisk område, kortest mulig del av døgnet og med flere unntaksmuligheter.»

Helsedirektoratets vurdering går i samme retning. Direktoratet uttaler blant annet:

«Tiltaket bør i størst mulig grad være avgrenset til de delene av landet der
smittesituasjonen er alvorlig, og tiltakets bør derfor primært være aktuelt å iverksette
lokalt i en kommune eller regionalt i et område.»

Departementene er enig i dette. Det er ikke umulig å se for seg en by eller en
region der det er store og ukontrollerte smitteutbrudd, eksempelvis med mange
med usikker smittevei eller som har blitt smittet av et mutert virus, og der det er
betydelige utfordringer med kapasiteten i helse- og omsorgstjenestene. Kanskje
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kan det også være utfordringer med etterlevelsen avandre smitteverntiltak,
herunder at mennesker samles til fester om kvelden. I en slik situasjon kan det
være naturlig å vurdere om et lokalt portforbud er et nødvendig og forholdsmessig
tiltak.

Varighet i dager

Portforbudets varighet i dagervil også være sentralt. Ulike europeiske land har
valgt forskjellige alternativer, blant annet sju dager, 14 dager eller én måned,
oftest med mulighet til forlengelse. Om tiden uttaler Helsedirektoratet:

«Jo mer avgrenset i tid tiltaket er, jo mer forholdsmessig vil tiltaket kunne anses å være.
Eksempelvis kan det etter en helhetsvurdering anses mer forholdsmessig å iverksette et
strengt portforbud for en periode på en uke fremfor et portforbud med flere unntak for en
periode på en måned. Varigheten må vurderes opp mot behovet for å slå ned
smittespredning og gjenopprette samfunnsfunksjoner.»

Departementene foreslår at portforbud kan vedtas for inntil 21 dager, men med
mulighet for forlengelse i inntil 14 dager etter en fornyet vurdering. Se punkt 6.5.4
nedenfor.

Tidspunkt på dagen

Vilkårene for når på dagenportforbudet gjelder, må bestemmes. Dette vil ha stor
betydning for hvor inngripende portforbudet vil være for den enkelte. Det vil
imidlertid også ha betydning for hvilken smitteverneffekt man kan forvente av
portforbudet.

Et alternativ er at portforbudet bare gjelder i et bestemt tidsrom på kvelden og
natten, og at utgangspunktet om alminnelig bevegelsesfrihet gjelder på dagtid. Et
annet alternativ er at portforbudet gjelder hele døgnet. Fra disse to ulike modellene
kan det gjøres mer eller mindre vidtrekkende unntak som gjør at forskjellen ikke
nødvendigvis blir særlig stor. Et portforbud som er begrenset til sen kveld og natt,
kan kombineres med fastsatte begrensninger på dagen for hvilken aktivitet som
ikke er tillatt. På den annen side kan et portforbud hele døgnet åpne for at relativt
stor aktivitet er tillatt på dagtid, som eksempelvis det å være ute i et visst antall
timer over et relativt stort område. Det kan diskuteres om en regulering som dette
naturlig bør beskrives som «portforbud».

Det må også tas i betraktning at begrensninger i bevegelsesfriheten på dagtid ofte
vil være mer inngripende enn mer absolutte regler på nattestid. Det må også tas
hensyn til at jo strengere reguleringen er, jo flere unntak for arbeidsreiser, kritiske
samfunnsfunksjoner mv. er det nødvendig å oppstille.

Helsedirektoratet uttaler følgende som en generell kommentar til tidspunktet på
døgnet for et eventuelt portforbud:

«Dersom portforbudet er begrenset til tider av døgnet der befolkningen stort sett holder
seg innendørs, eksempelvis midt på natten, vil tiltaket kunne anses mindre inngripende,
og dermed også mer forholdsmessig. Samtidig må tidsbegrensningen sees i sammenheng
med hva som er problemet og hva man forsøker å oppnå med smitteverntiltaket. Dersom
problemet er at det er mye folk ute i gatene, på besøk hos hverandre mv. på dagtid, vil
ikke et tiltak som er begrenset til å forby aktiviteter på natten anses egnet til å redusere
smittespredning.»

Departementene antar at det skal svært mye til før det er aktuelt med et portforbud
hele døgnet. Det må antas at det mest aktuelle er et portforbud kveld og natt,
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eksempelvis fra kl. 22:00–05:00, eventuelt i et noe lengre tidsrom, og at det vil
være relativt stor bevegelsesfrihet på dagen, innenfor de generelle
smittevernkravene. Departementene minner om at et portforbud bare er aktuelt når
andre og strenge krav allerede er innført eller vurdert som utilstrekkelig. I praksis
vil det i en slik situasjonallerede være iverksatt stor grad av nedstenging av
samfunnet, der det i begrenset grad vil være lov å samle mange mennesker. Det må
legges til grunn at de fleste butikker mv. som er åpne for fysisk tilstedeværelse,
normalt da vil være stengt, og at det samme gjelder tjenester med mulighet for
kontakt mellom mennesker, kulturinstitusjoner, arrangementer og mange andre
aktiviteter og virksomheter. Det vil i tillegg være sterke begrensninger på –
kanskje forbud mot –besøk i private hjem.

Det må gjøres unntak for personell der det er nødvendig med fysisk tilstedeværelse
for å gjennomføre kritiskeog viktigesamfunnsfunksjoner, se nedenfor i punkt
6.5.3. Gjennom kartlegging av hvert enkelt departement med underliggende etater
er det klarlagt at det er behov for færre unntak for slik aktivitet dersom
portforbudet begrenset til sen kveld og nattestid enn om det for eksempel også
gjelder om ettermiddagen fra kl. 18:00.

Unntak fra portforbud

Ved utforming avunntak fra et portforbud, som vil fastsette når og for hvem det
vil være lovlig å bevege seg der også andre kan ferdes, må det tas hensyn til både
samfunnets og den enkeltes grunnleggende behov. Detkan utformes generelle og
vurderingspregede vilkår, for eksempel at det bare er tillatt å gå ut dersom det er
nødvendig og ikke kan utsettes. En slik regel gir rom for noe fleksibilitet, men gir
samtidig lite veiledning til borgerne og er vanskelig å håndheve. Alternativt kan
det utformes skarpere unntaksregler.

Dette bør vurderes konkret ved vedtakelse av den enkelte forskrift, basert blant
annetpå når på døgnet forskriften gjelder. Her nevnes bare noen eksempler til
illustrasjon over unntak som fremstår som sentrale å vurdere.

Noen unntak bør gjelde hele døgnet, og kan gjelde følgende forhold i den grad det
er nødvendigå bevege seg ute. Det bemerkes at flere av punktene er overlappende,
og at det kun erment som mulige eksempler:

- Adgang til å utføre kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, se nærmere i
punkt 6.5.3

- Adgang til å oppsøke politiet og nødvendig helsehjelp (inkludert nødvendig
veterinærmedisinsk hjelp)

- Ivaretakelse av særlige velferdshensyn (gjennomføre omsorgs- eller
samværsrett, ledsage støtteavhengige personer eller mindreårige, tvingende
omsorgsforpliktelser overfor nærstående, besøk eller bistand i forbindelse
med alvorlig sykdom eller død, mv.), og egne nødvendige behov for
bistand fra det offentlige

- Adgang til å yte nødvendig hjelp til andre i kritiske situasjoner
- Adgang til å gå ut for å unnslippe vold eller trusler i hjemmet, og til å

oppsøke overgrepsmottak
- Adgang til å gå ut for å forlate landet, jf. Grunnloven § 106 annet ledd, og

til å reise fra landegrensene til sin bopel
- Andre tilfeller preget av nødrett eller nødrettslignende sitasjoner
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Andre unntak som kan tenkes å være aktuelle, begrenset til bestemte tidsrom på 
dagen, kan være: 

- Nødvendige reiser og andre aktiviteter knyttet til arbeids- eller 
tjenesteoppgaver som ikke er stengt ned 

- Adgang til innkjøp av mat og medisiner 
- Adgang til å lufte kjæledyr og gjennomføre nødvendige aktiviteter i 

forbindelse med dyrehold, herunder dyrehold i næring, som reindriften 
- Adgang til å gi hjelp og støtte til nærstående og andre som behøver hjelp 

utover det som følger av punktene over 
- Adgang til daglig rekreasjon og mosjon ute og lek for barn 
- Adgang til å delta i demonstrasjoner, innenfor nærmere angitte rammer 

Unntakene bør så langt det er mulig utformes slik at de ikke medfører ekstra 
smitterisiko. Det er blant annet viktig i sikre at begrensing av åpningstider mv. 
ikke medfører økt trengsel i butikker. 

6.5.2 Minimumsvilkår for utformingen 

Selv om den nøyaktige utformingen til et portforbud må skje i forskrift og 
tilpasses situasjonen, kan det være aktuelt å fastsette enkelte generelle 
minimumsvilkår for utformingen i hjemmelsbestemmelsen.  

Departementene foreslår for det første at portforbudet ikke skal kunne stenge for 
ivaretakelse av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, se nærmere i punkt 6.5.3.  

Departementene foreslår også å understreke at et portforbud ikke vil være til 
hinder for nødrettshandlinger, som kan gjelde både fysisk og psykisk helse. Dette 
omfatter oppsøking av nødvendig helsehjelp, adgang til å forlate hjemmet ved vold 
eller trusler om vold mv.  

Departementene viser ellers til bekymringene knyttet til mangel på sosial kontakt 
og menneskelig berøring under pandemien. Et portforbud kan, avhengig av 
utformingen, stenge for eller vesentlig vanskeliggjøre slik kontakt. 
Departementene ser det som en særlig utfordring at et portforbud kan medføre 
ensomhet og andre psykiske vanskeligheter. Selv om portforbudet vil ramme 
befolkningen bredt, er det grunn til å tro at det vil kunne forsterke utfordringene 
for de som allerede har det vanskelig. For enkelte grupper vil et portforbud i 
praksis stenge for meningsfull sosial kontakt. Personer som er avhengig av ulike 
besøksordninger, er særlig utsatt. 

De nærmere reglene for hvor mye sosial kontakt som skal tillates og hvordan 
avbøtende tiltak skal utformes, bør skje i forskrift, se også punkt 6.5.1. Samtidig 
foreslår departementene at reglene ikke skal kunne utformes slik at de stenger for 
enhver sosial kontakt for den enkelte. En lignende regel finnes i Tyskland. En slik 
regel har for det første som konsekvens at forskriftsreglene ikke kan stenge for at 
alle har anledning til å velge minst én person som vedkommende kan ha 
nærkontakt med. Det har for det andre som konsekvens at staten må iverksette 
målrettede, positive tiltak dersom enkelte grupper ellers i praksis blir isolerte eller 
helt avskåret fra sine nærstående. Regelen vil ikke stenge for isolasjon eller 
besøksforbud i særlige tilfeller, men dette må i så fall bero på et eget 
rettsgrunnlag. 
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Det er særlig viktig å ta hensyn til barn under et portforbud. Det omtales særskilt i 
punkt 6.6. 

6.5.3 Nærmere om unntak for kritiske og viktige samfunnsfunksjoner mv.  

Personell i kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, jf. punkt 5.2, bør etter 
departementenes syn kunne gis nødvendige unntak ved innføring av eventuelle 
portforbud. For at unntak skal være aktuelt bør det kreves at fysisk oppmøte på 
arbeidsplassen er strengt nødvendig. Videre bør unntakene være målrettede og 
tilpasset behovet.  

Kravet om nødvendighet innebærer at oppmøte på arbeidsplassen må være en 
forutsetning for å sikre kontinuitet i en kritisk eller viktig samfunnsfunksjon, og at 
arbeidet ikke kan utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen 
til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen eller en risiko for skade på det som 
virksomheten vurderer er vesentlige verdier Ansvarlig virksomhet må selv vurdere 
hva som vil være en uakseptabel svekkelse. At unntaket må være målrettet og 
tilpasset behovet, innebærer at arbeidet som skal utføres, må være direkte knyttet 
til evnen til å ivareta ovennevnte hensyn, og ikke knyttet til andre oppgaver. 

Hvilket personell som anses som kritisk, vil være situasjonsbetinget. Dersom det 
blir aktuelt med et portforbud, vil Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid 
med departementene utarbeide en oversikt over virksomheter og personellgrupper 
som kan ha behov for unntak fra enkelte smitteverntiltak ved et portforbud. 
Oversikten vil, i likhet med listen som ble utarbeidet i mars 2020 (se punkt 5.2), 
over personell som kan få tilbud om barnehage- og barneskoleplass ved stenging 
eller redusert åpningstid, tjene som veileder for virksomheter og ansatte. 
Oversikten vil oppdateres ved behov. 

Virksomheter som har personell i kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, vil 
måtte dokumentere at deres ansatte er unntatt fra portforbudet. Slike virksomheter 
vil også måtte dokumentere at annet personell som yter nødvendige understøttende 
tjenester for å sikre kontinuiteten i samfunnsfunksjonen, er unntatt fra 
portforbudet. Dokumentasjonskravet kan for eksempel oppfylles ved å fremvise 
kontaktinformasjon og en standardisert formulering fra arbeids- eller 
oppdragsgiver. Dersom det en gang frem i tid skulle bli aktuelt med et portforbud, 
vil Justis- og beredskapsdepartementet ved behov utarbeide et skjema som kan 
benyttes i alle sektorer for å bekrefte at personell har fritak fra portforbud. 
Skjemaet kan inneholde kontaktinformasjon til sektormyndighetene, og i siste 
instans til ansvarlig departement, for verifiseringsformål. En slik ordning vil sikre 
at ansvaret ligger hos den enkelte virksomhet, som er nærmest til å foreta de 
nødvendige konkrete vurderingene. 

Utenfor området for de kritiske og viktige samfunnsfunksjonene kan det være 
behov for nødvendige unntak fra portforbud for ivaretakelse av vakthold og 
sikring av nasjonale kulturskatter, enkelte anleggs- og byggeprosjekter, og andre 
vesentlige verdier. Det kan også være nødvendig å opprettholde fremdrift i enkelte 
byggeprosjekter, der risikoen for liv og helse ved å stoppe byggingsaktiviteten er 
større enn smitterisikoen. Som nevnt kan det også være behov for å unnta 
personell som ikke arbeider i kritiske og viktige samfunnsfunksjoner, men som 
disse samfunnsfunksjonene er avhengige av.  
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Mer generelt vil det kunne være aktuelt å gjøre unntak fra ulike grupper 
arbeidstakere og oppdragstakere som skal ivareta virksomhet som ikke er stengt 
ned. Hvem dette vil være, beror på hvor omfattende nedstenging av samfunnet 
som vil være besluttet ved et eventuelt portforbud. Det kan eksempelvis gjelde 
funksjoner som er svært viktige for at en virksomhet som ikke er samfunnskritisk, 
skal kunne videreføre driften ved hjelp av hjemmekontor, eksempelvis IKT-
personell som vedlikeholder bedriftens infrastruktur. 

Blant viktige samfunnsfunksjoner som bør vurderes opprettholdt ved et 
portforbud, er næringsvirksomhet der det er svært høye kostnader knyttet til 
avbrytelse av produksjonen. Dette kan eksempelvis gjelde aktiviteter innen 
petroleumsnæringen og prosessindustrien. På samme måte kan det være behov for 
unntak for virksomheter som ikke kan avbryte aktiviteten sin på kort varsel. Også 
ved et eventuelt portforbud bør det derfor vurderes om slik aktivitet kan 
videreføres, innenfor smittevernforsvarlige rammer. 

Det vil også være behov for å gjøre unntak for fremmede staters diplomatiske og 
konsulære representanter m.fl. i Norge i henhold til norske folkerettslige 
forpliktelser. 

6.5.4 Nærmere om portforbudets varighet i dager 

Det er ikke mulig på generelt grunnlag å si hvor lenge et portforbud bør vare. Det 
generelle utgangspunktet må imidlertid være at et portforbud ikke kan vedtas for 
en lenger periode enn det som vurderes som nødvendig. Videre må samtlige vilkår 
for portforbudet, herunder vilkårene om nødvendighet og forholdsmessighet, være 
oppfylt i hele perioden som portforbudet gjelder. Dersom vilkårene ikke lenger er 
oppfylt, skal portforbudet oppheves. I noen tilfeller kan det være aktuelt å justere 
innretningen, for eksempel ved å endre når på døgnet forbudet gjelder eller 
unntakene fra portforbudet dersom de eksisterende vilkårene er strengere enn 
nødvendig. 

Det å innføre et portforbud, selv om det bare skulle gjelde lokalt eller regionalt, er 
imidlertid et særlig inngripende tiltak. Det er derfor grunn til å fastsette en lengste 
tid et slikt tiltak kan vare uten at det gjøres en fornyet vurdering. Departementene 
har vurdert ulike alternativer.  

Departementene viser til at det blant annet på grunn av inkubasjonstiden tar en god 
stund før en ser effektene av et tiltak som er innført. Før denne tiden har gått, kan 
en risikere å ha utilstrekkelig informasjonsgrunnlag for å foreta en fornyet 
vurdering av om det er behov for forlengelse eller om portforbudet må avsluttes. 
Det vil også gå noen dager fra informasjonen om erfaringene samles og vurderes 
til Kongen kan fatte vedtak om forlengelse. Det kan tilsi at portforbudet bør kunne 
vedtas for en periode som er noe lenger enn 14 dager.  

Det er snakk om et særlig inngripende tiltak, og gode grunner tilsier et vedtak om 
portforbud må ha en relativt kort varighet. Det kan være grunn til å kreve en ny, 
helhetlig vurdering nokså raskt etter at man kan forvente å ha grunnlag for å 
vurdere effekten av tiltaket. Erfaringene med andre tiltak tilsier for øvrig at det 
kan bli behov for løpende justeringer gjennom hele portforbudets virketid.  

Samlet har departementene kommet til at det er grunn til å begrense et portforbud 
til 21 dager. Dette er imidlertid en lengstetid for et vedtak om portforbud. Det kan 
og skal fastsettes kortere tid dersom det i det enkelte tilfelle vurderes som 
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tilstrekkelig. Videre skal et vedtak om portforbud opphøre straks det ikke lenger 
anses som nødvendig og forholdsmessig.  

Departementene understreker imidlertid også at det kan være behov for 
forlengelser, og at det ikke bør oppstilles noen begrensning i antall forlengelser. 
Det viktige er da at det må gis en fornyet begrunnelse for et fortsatt portforbud, og 
at Stortinget må varsles i henhold til de kravene som foreslås for dette. Når først et 
vedtak er truffet og et portforbud har vært i kraft i tre uker, bør en eventuell 
forlengelse begrenses noe mer i tid. Det foreslås derfor at en eventuell 
forlengelsen kan vare i inntil 14 dager. Det oppstilles ikke begrensninger for hvor 
mange etterfølgende forlengelser som kan vedtas. Enhver forlengelse vil imidlertid 
måtte oppfylle kravene i bestemmelsen og i smittevernloven for øvrig, og 
Stortinget kan beslutte å oppheve ordningen også etter en forlengelse.  

Departementene ber særskilt om høringsinstansenes syn på varigheten av en 
forskrift om å innføre eller forlenge et portforbud. 

6.6 Tiltak for å verne barn og andre sårbare grupper 

I tillegg til hensynet til kritiske og viktige samfunnsfunksjoner er det andre hensyn 
som må ivaretas særskilt ved et portforbud. Barn og sårbare grupper vil fortsatt ha 
behov for et fysisk tjenestetilbud, og sentrale tjenester for sårbare barn og unge må 
vernes så langt det er mulig og smittevernfaglig forsvarlig. Personer som oppsøker 
hjelpetilbud, som krisesentre og barnevern, har behov for unntak fra portforbudet. 
I tillegg må unntak av velferds- og omsorgsgrunner vurderes, herunder 
omsorgsforpliktelser overfor nærstående, begravelser mv.  

Et portforbud vil ramme enkelte grupper særlig hardt. Tiltak som portforbud har 
en tendens til å forsterke ulikheter, slik at personer som fra før er i en vanskelig 
situasjon, vil få det enda vanskeligere. For enkelte er hjemmet som portforbudet i 
praksis påbyr en å oppholde seg i, ikke trygt. Andre er avhengige av ulike 
hjelpetilbud eller sosiale møteplasser for å fungere i dagliglivet, som under et 
portforbud faller bort. Enkelte grupper vil også få det vanskeligere på grunn av at 
samfunnet stenger ned og markedet ikke fungerer som normalt, og vil kunne 
trenge oppfølging i den forbindelse. Generelt vil det være behov for styrkede tiltak 
for å ivareta ensomme som trenger å snakke med noen.   

Det bør utformes passende unntak fra portforbudet og målrettede tiltak for å 
avbøte de særlig inngripende utfallene av et portforbud. Departementene ber om 
høringsinstansens innspill til hvilke grupper som vil få det særlig vanskelig, og til 
hvilke tiltak som kan være aktuelle for å gjøre situasjonen bedre for dem.  

Eksempler på sårbare grupper kan være: 

- Personer som opplever vold og trusler i hjemmet 
- Barn, og særlig barn med særlige omsorgs- eller oppfølgingsbehov 
- Bostedsløse  
- Personer med psykiske helseproblemer eller rusmiddelproblemer 
- Personer i ulike institusjoner som i praksis får avkortet besøksmuligheter 
- Ensomme, sørgende 

Etter den regelen som foreslås i smittevernloven § 4-3 b, må mulighetene for et 
minimum av menneskelig kontakter garanteres. Departementene legger til grunn at 
slik menneskelig kontakt vil inkludere berøring med en nærstående eller en annen 
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person vedkommende ønsker kontakt med. Å nekte noen en slik mulighet vil kreve 
særlig hjemmel i lov. 

6.7 Demokratisk kontroll – forholdet til Stortinget 

Det er viktig med gode kontrollmekanismer når det vedtas inngripende tiltak. 
Dette gjelder særlig der regjeringen har benyttet en vid fullmaktshjemmel på grunn 
av at det haster med å innføre et beskyttelsestiltak. I smittevernloven § 7-12 er det 
gjennom henvisning til beredskapsloven § 3 bestemt at forskrifter gitt i medhold 
av bestemmelsen skal meddeles Stortinget «snarest mulig». Bestemmelsene i 
forskriftene «kan oppheves av […] Stortinget».  

Situasjonen er noe annerledes når det er vedtatt et tiltak med bakgrunn i en mer 
spesifisert forskriftshjemmel, slik situasjonen vil være ved bruk av hjemmelen som 
foreslås i høringsnotatet her. Det har sammenheng med at Stortinget allerede har 
trukket opp rammene for tiltaket gjennom vilkårene i lovbestemmelsen. Siden 
portforbud er et så inngripende tiltak, mener departementene likevel at Stortinget 
bør involveres. 

En slik involvering kan gjennomføres på mange måter. Departementene er opptatt 
av at Stortinget må sikres en reell mulighet til å påvirke bruken av portforbud, men 
likevel slik at dette ikke går på bekostning av nødvendig fleksibilitet dersom 
situasjonen skulle være særlig kritisk.  

Departementene foreslår på denne bakgrunn at Stortinget skal meddeles en 
forskrift om portforbud straks den er vedtatt. Dette må innebære at Stortinget 
varsles samme dag som vedtaket er fattet av Kongen i statsråd. Det vil gjelde enten 
portforbudet også skal iverksettes straks eller det går noen dager før det 
iverksettes. Det foreslås at varselet skal inneholde regjeringens begrunnelse for 
portforbudet, og at Stortinget ved flertallsvedtak skal kunne oppheve forskriften 
helt eller delvis. 

Med dette sikres en god mulighet for at Stortinget selv kan vurdere om 
regjeringens forskrift bør opprettholdes eller om den helt eller delvis bør 
oppheves. Mens varselet etter smittevernloven § 7-12 skal skje «snarest mulig» 
etter at en forskrift er vedtatt, skal portforbud varsles straks, som stiller krav om 
større hurtighet enn etter § 7-12 Det er ikke oppstilt særlige krav til varselets 
innhold for en forskrift etter § 7-12, mens dette foreslås regulert på følgende måte 
i forslag til § 4-3 b fjerde ledd:  

«I meddelelsen til Stortinget skal det gis en begrunnelse med vurdering av det 
smittevernfaglige behovet for portforbudet og hvorfor det er strengt nødvendig og 
forholdsmessig, herunder, hvorfor ikke alternative beskyttelsestiltak er tilstrekkelig. 
Begrunnelsen skal gjøres offentlig.»  

Departementene foreslår altså at varselet skal inneholde en begrunnelse for 
portforbudet. Denne skal inneholde den smittevernfaglige og rettslige 
begrunnelsen for vedtaket, samt vurderinger av den nærmere innretningen til 
portforbudet og hvorfor den vurderes som strengt nødvendig og forholdsmessig. I 
begrunnelsen skal det fremgå hvorfor mindre inngripende tiltak vurderes som 
utilstrekkelige. Begrunnelsen skal gjøres offentlig tilgjengelig gjennom 
publisering på nettsidene til regjeringen. Se også punkt 6.4.4 foran. 

Stortinget bør ved flertallsvedtak kunne oppheve forskriftene om portforbud. Det 
kan være aktuelt å bestemme nærmere fremgangsmåte for avstemningen, for 
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eksempel etter modell av koronaloven § 5 annet ledd. Departementene viser til at 
Stortinget er nærmest til å vurdere hvordan beslutningen skal kunne fattes. 
Departementene vil likevel understreke at det bør være krav om alminnelig flertall 
for å oppheve et vedtak om portforbud. Det fremstår ikke som rimelig eller 
smittevernmessig forsvarlig om et mindretall på Stortinget skal kunne oppheve 
forskriften og på den måte hindre et tiltak som et flertall mener det er tvingende 
samfunnsmessig behov for å få gjennomført. 

Det foreslås at Stortinget har sju dager på å vurdere om en forskrift om portforbud 
skal oppheves. Det gir rimelig tid for Stortinget til å foreta nødvendige 
vurderinger, men det understrekes at Stortinget også kan fatte en beslutning før det 
har gått sju dager. Samtidig er det en verdi at det er en viss forutberegnelighet 
knyttet til en forskrift om portforbud. Dersom en slik forskrift har varighet utover 
sju dager fra vedtakelsen, fremstår det ikke som urimelig at Stortinget ikke lenger 
kan oppheve ordningen etter den forenklede prosedyren i den nye bestemmelsen 
når sju dager er passert. Stortinget vil etter forslaget imidlertid på nytt kunne 
oppheve en forskrift om portforbud dersom det vedtas en forlengelse av 
portforbudet etter første ledd andre punktum.  

Stortinget kan etter forslaget oppheve forskriften «helt eller delvis». Stortinget kan 
derfor både bestemme at portforbudet skal opphøre og at det skal begrenses 
sammenlignet med den vedtatte forskriften om portforbud. Bestemmelsen gir 
derimot ikke hjemmel for Stortinget til å utvide et portforbud som Kongen har 
vedtatt. Det ville ha reist betenkeligheter om Stortinget kunne utvide 
anvendelsesområdet for en vedtatt forskrift om portforbud, utover det grunnlaget 
regjeringen har utredet og bygd sin forskrift på.  

En delvis opphevelse vil kunne være aktuell i ulike typetilfeller med det fellestrekk 
at de medfører en mindre inngripende ordning enn den som regjeringen har 
vedtatt. Regjeringen kan eksempelvis ha vurdert ulike tidspunkter på døgnet for et 
portforbud, mens Stortinget ønsker portforbud i noe færre timer. Tilsvarende kan 
regjeringen ha foreslått et portforbud i eksempelvis 21 dager, mens Stortinget 
forkorter portforbudet med noen dager. Det kan også være aktuelt at Stortinget 
reduserer området for portforbudet, eksempelvis til en del av den regionen som 
regjeringen har besluttet at skal ha portforbud. Det kan videre tenkes at Stortinget 
vil oppstille andre vilkår eller unntak fra et portforbud.  

Det er imidlertid grenser for hvor langt Stortinget kan gå i å endre på forskriften 
om portforbud. Stortinget må etter departementenes syn holde seg innenfor de 
rammene som er trukket opp gjennom det grunnlaget regjeringen har bygd på. Det 
vil eksempel ikke være naturlig at Stortinget kan omgjøre et nasjonalt portforbud 
til et portforbud som bare gjelder i de store byene. En slik endring ville ha krevd 
nye smittevernfaglige og andre vurderinger, og dette er vurderinger som i første 
omgang bør foretas av regjeringen. Det ville ha vært snakk om en større endring 
som går utover det som er ment med en delvis opphevelse. På samme måte vil det 
ofte kunne kreve nye smittevernfaglige vurderinger å oppstille kvalitativt andre 
unntak eller vilkår enn det regjeringen har gjort. Antakelig er det naturlig å ha som 
rettesnor nettopp om det grunnlaget regjeringen har bygd på, gir et rimelig godt 
grunnlag også for å vurdere begrunnelsen for og nødvendigheten og 
forholdsmessigheten av tiltaket slik det ønskes endret av Stortinget. Dersom det 
ikke er tilfellet, fordi det er nødvendig å gjøre andre og nye vurderinger, bør det 
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enten besluttes en fullstendig opphevelse eller gis signaler til regjeringen på andre 
måter om at Stortinget mener at forskriften bør justeres.  

6.8 Beslutningsmyndighet 

Smittevernloven § 7-12 gir i dag mulighet til å innføre portforbud på nærmere 
vilkår, forutsatt at det er tilstrekkelig hast med å fatte vedtaket. Det er Kongen som 
er gitt myndighet etter bestemmelsen, som betyr at vedtak fattes av Kongen i 
statsråd om kompetansen ikke er delegert.  

Smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d gir kommunene hjemmel til isolering 
av personer i geografisk avgrensede områder. Noen tiltak for å gjennomføre slik 
isolasjon har likhetspunkter med portforbud, men bestemmelsen gir neppe 
tilstrekkelig hjemmel til å vedta den type portforbud som omtales i høringsnotatet 
her, se punkt 2.4 foran.  

Departementene foreslår å legge beslutningsmyndigheten til statlige myndigheter. 
Å innføre portforbud, som innebærer sterke begrensninger i bevegelsesfriheten for 
alle, også de som ikke er smittet eller mistenkt smittet, er et svært inngripende 
tiltak. Slike tiltak bør treffes av statens myndigheter. Det vil også sikre en ensartet 
praksis. For ordens skyld understrekes at dette ikke begrenser kommunenes 
adgang til å fatte vedtak eter smittevernloven § 4-1 første ledd.  

Det foreslås at en eventuell forskrift om portforbud skal vedtas av Kongen, på 
samme måte som vedtak etter smittvernloven § 7-12. Departementene forutsetter 
at vedtak om å innføre portforbud skal behandles av regjeringen og vedtas i 
statsråd, og at kompetansen til å treffe slike vedtak derfor som utgangspunkt ikke 
delegeres. Det gir økt sikkerhet for at alle hensyn er vurdert og avveid på en 
grundig måte. Det vises også til Grunnloven § 28 om at saker av viktighet skal 
behandles i statsråd.  

Det kan derimot tenkes behov for å kunne delegere kompetansen til å vedta andre 
forskrifter i medhold av bestemmelsen. Det kan eksempelvis gjelde behov for å 
justere et innført portforbud, for eksempel ved å legge til eller endre et unntak fra 
portforbudet. For slike spørsmål vil det kunne være behov for å handle raskt, og 
det er heller ikke betenkelig at slike forskrifter kan fastsettes av departementet. 
Muligheten for dette er sikret ved at loven gir fullmakten til å fastsette forskrifter 
Kongen, og ikke til Kongen i statsråd. 

At vedtak om portforbud skal treffes av nasjonale myndigheter, betyr imidlertid 
ikke at forbudet skal gjelde for hele landet, jf. punkt 6.5 foran. Tvert imot er 
utgangspunktet for vurderingen at et portforbud ikke kan være mer omfattende enn 
nødvendig. Det tilsier at det alltid må vurderes om et portforbud lokalt eller 
regionalt er tilstrekkelig. Forskjeller i smittenivå, befolkningstetthet og press på 
sykehuskapasitet er blant forholdene som normalt vil tilsi at et nasjonalt 
portforbud er mer omfattende enn nødvendig. Et mulig utgangspunkt for 
vurderingen er de enkelte fylkene og utvalgte bo- og arbeidsregioner som FHIs 
ukentlige smitte- og risikovurderinger knyttes til, se punkt 6.5.1 foran. 

6.9 Straff 

For å sikre at et portforbud har den ønskede preventive effekten, bør brudd på et 
portforbud kunne straffes. Ved at en bestemmelse om portforbud plasseres i 
smittevernloven, vil overtredelse av regelverket kunne straffes etter 
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smittevernloven § 8-1. Bestemmelsen fastslår i første ledd at forsettlig eller 
uaktsom overtredelse av bestemmelser i loven eller i vedtak gitt i medhold av 
loven straffes med bøter eller fengsel inntil to år. Dersom overtredelsen har tap av 
menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot 
eller fengsel inntil 4 år, jf. annet ledd. Forfalskning av dokumentasjon på unntak 
fra portforbud kan straffes, jf. straffeloven § 361. 

Se nærmere om håndheving og kontroll i punkt 6.10. 

6.10 Håndheving og kontroll 

6.10.1 Rammene i politiloven for bruk av makt og tvang 

Politiet forutsettes å få en sentral rolle ved kontroll, håndheving og sanksjonering 
av et vedtak om portforbud. Overtredelse av vedtak om portforbud vil som nevnt 
være straffesanksjonert, og etter Riksadvokatens retningslinjer bør politiet 
prioritere strafferettslig håndheving av smittevernbestemmelsene, se også foran i 
punkt 2.5.1.  

For å sikre god etterlevelse av et portforbud vil det være viktig at politiet har 
tilstrekkelige hjemler for kontroll og håndheving. Slik redegjørelsen for gjeldende 
rett i punkt 2.5.1 viser, gir politiloven § 7, jf. § 6 politiet adgang til å iverksette 
ulike tiltak og om nødvendig bruke makt for å stanse brudd på rettslig forpliktende 
smittevernregler. Det gjelder også ved et eventuelt vedtak om portforbud. Politiet 
kan for eksempel stenge ned en virksomhet eller bortvise, og om nødvendig fjerne 
en person med makt, dersom vedkommende oppholder seg ulovlig på et sted. 
Politiet vil også kunne sette opp fysiske sperringer eller kontrollposter i tillegg til 
patruljering for å sikre nødvendig tilstedeværelse og kontroll med befolkningens 
etterlevelse av et portforbudet.  

Det vil kunne bli behov for bistand fra andre til å utføre slike kontrolloppgaver, jf. 
punkt 6.10.3. Det vil videre være behov for nye regler som sikrer tilstrekkelig 
grunnlag for å kreve at en person som oppholder seg utenfor hjemmet, fremlegger 
dokumentasjon for at unntak fra et portforbud er oppfylt, se punkt 6.10.2. Dette er 
en forutsetning for en effektiv håndheving. Politilovens regler om visitasjon mv. 
anses ikke dekkende for krav om fremleggelse av dokumentasjon for 
smittevernformål. 

Selv om et portforbud vil kunne straffeforfølges og for øvrig kontrolleres og 
håndheves av politiet innenfor de rammene som politiloven § 7, jf. § 6 i dag 
oppstiller, vil departementene understreke at også dette oppdraget først og fremst 
bør søkes løst gjennom dialog og rådgivning, i tråd med utgangspunktet i 
politiloven § 6 første ledd. Et portforbud vil anses som et svært inngripende og 
alvorlig tiltak for befolkningen. Det vil da være særskilt viktig at politiet får en 
trygghetsskapende rolle. I tillegg til at en slik tilnærming vil være mindre 
ressurskrevende for politiet sammenlignet med en streng håndheving, kan det også 
bidra til å bevare politiets gode relasjon til befolkningen. 

Det går en grense mellom bruk av makt (herunder fysisk makt) ved gjennomføring 
av tiltak for å «avverge eller stanse lovbrudd» etter politiloven § 7 og det å bruke 
tvang for å gjennomføre et smitteverntiltak. Som eksempel på det siste kan nevnes 
bruk av tvang for å hindre noen fra å forlate hjemmet eller bringes tilbake dit. 
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Politiloven § 7, jf. § 6 gir som nevnt i punkt 2.5.2, neppe tilstrekkelig hjemmel til å 
benytte fysisk makt for slike formål.  

Ettersom et portforbud først vil være aktuelt i ekstreme situasjoner, kan det reises 
spørsmål om det bør innføres en egen hjemmel for bruk av tvang i slike tilfeller. 
Det er grunn til å tro at det vil kunne oppstå situasjoner der smittevernhensyn 
tilsier at politiet har behov for å kunne tilbakeføre en person til sitt eget hjem ved 
bruk av makt. En adgang til å bruke fysisk makt for å hindre en person i å forlate 
hjemme eller bringe vedkommende hjem etter en eventuell ny bestemmelse, 
forutsetter uansett en konkret vurdering av om vilkårene i politiloven § 6 fjerde 
ledd om nødvendighet og forsvarlighet er oppfylt.  

På den annen side kan smittevernlovens klare utgangspunkt om frivillig 
medvirkning tilsi at en bør være tilbakeholden med å gi politiet adgang til et så 
inngripende maktmiddel for håndheve et portforbud. Bruk av fysisk makt for å 
hindre en person i å forlate hjemmet eller for å bringe noen tilbake til hjemmet, vil 
kunne oppfattes som autoritært og svekke publikums tillit til politiet. Det vil være 
et brudd med den linjen som så langt er lagt til grunn under pandemien, og må i 
tilfelle være begrunnet i et klart smittevernfaglig behov. Det er heller ikke sikkert 
at man vil oppnå bedre etterlevelse av reglene ved bruk av slik tvang enn ved bruk 
av en mindre konfronterende linje. Etterlevelse av denne typen generelle tiltak rettet 
mot hele eller store deler av befolkningen, vil uansett i stor grad måtte baseres på 
borgernes frivillige etterlevelse av reglene. 

Det foreslås derfor foreløpig ingen lovendring på dette punktet. 

6.10.2 Plikt til å fremlegge dokumentasjon 

Politiloven gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å kreve at en person som oppholder 
seg utenfor hjemmet, fremlegger dokumentasjon for at vedkommende har unntak 
fra portforbudet. For å sikre at et portforbud fungerer etter hensikten, må et nytt 
hjemmelsgrunnlag åpne for at befolkningen i forskrift kan pålegges en plikt til å 
fremlegge dokumentasjon på forespørsel. Det bør kunne gis nærmere 
bestemmelser om hvilke krav som skal stilles til dokumentasjon, hvem som skal 
kontrollere dokumentasjonen og hva som skal være konsekvensene av manglende 
fremleggelse av dokumentasjon. Kravene bør kommuniseres tydelig til publikum 
før de håndheves.  

Reguleringen bør også legge til rette for etablering av lokale samarbeidsmodeller 
der statlige og kommunale etater som har erfaring med kontrollvirksomhet, kan gis 
oppgaver og fullmakter til for eksempel å avkreve dokumentasjon og gi pålegg 
uten at politiet er til stede, eventuelt ved bruk av innleide vektere.    

Effektiv håndheving og sanksjonering av overtredelser av portforbudet forutsetter 
også at både lovgrunnlaget og de vedtak som er truffet med hjemmel i loven, er 
tilstrekkelig klare. Det må således angis klart i en eventuell forskrift om 
portforbud hvilke situasjoner som kan begrunne et unntak fra forbudet. Også 
antallet unntak vil kunne få betydning for politiets ressursbruk ved kontroll.  

Særlig når det gjelder spørsmål om man oppfyller et av de generelle unntakene fra 
portforbudet, vil god nok dokumentasjon også kunne by på enkelte utfordringer for 
politiets kontroll og håndheving. Ettersom fremleggelse av dokumentasjon for at 
man har lov til å bevege seg utendørs vil måtte være tillitsbasert, bør det ikke 
stilles for strenge krav til kontroll av denne dokumentasjonen.  
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Basert blant annet på utfordringer knyttet til kontroll av om vilkårene for 
straffbarhet vil være oppfylt, bør sanksjonering i straffesporet først og fremst være 
aktuelt ved de alvorlige tilfellene, eksempelvis ved gjentatte og klare overtredelser 
av portforbudet der manglede inngripen vil gå utover den alminnelige 
rettsfølelsen. 

6.10.3 Behov for bistand 

Politiet er som utgangspunkt ikke dimensjonert for å håndtere et tiltak som 
portforbud, og samtidig kunne ivareta sine øvrige oppgaver. Det gjelder selv om 
enkelte vanlige oppgaver må antas å falle bort eller reduseres i omfang ved et 
portforbud. I tillegg må det tas høyde for at også politiet, i en situasjon med 
ukontrollert smitte, vil kunne ha betydelig antall ansatte som selv er smittet eller er 
i karantene eller isolasjon, og som derfor ikke kan utføre politioppgaver.  

Det kan derfor være hensiktsmessig at også andre sektorer og aktører bidrar til å 
sikre at befolkningen overholder påleggene. Smittevernloven § 4-10 åpner som 
nevnt for at «andre myndigheter» kan pålegges plikter etter loven. Denne 
hjemmelen vil også kunne benyttes i forbindelse med håndhevingen av et eventuelt 
portforbud.  

Opprettholdelse av ro og orden og håndheving av lovbrudd er polisiære oppgaver 
som først og fremst bør ivaretas av politiets personell. I en situasjon med 
portforbud vil politiressursene likevel kunne være utilstrekkelige. Ved behov for 
omfattende bistand vil særlig Forsvaret (HV) og Sivilforsvaret ha ressurser og 
forutsetninger for å kunne bemanne kontrollposter eller drive patruljevirksomhet. 
Bruk av militært personell til polisiære oppgaver overfor publikum i forbindelse 
med overholdelse av portforbud vil imidlertid kunne utfordre Forsvarets rolle og 
legitimitet. I praksis vil Sivilforsvaret være den mest naturlige aktøren. Ved behov 
vil Sivilforsvaret kunne tildeles begrenset politimyndighet etter den gjeldende 
hjemmelen i politiloven § 20 tredje ledd, saklig avgrenset til håndtering av 
portforbud. For øvrig vil en del av politiets ressurser kunne frigjøres ved at politiet 
innenfor dagens rammeverk benytter flere forsvars- og tollressurser der disse 
allerede yter bistand, dvs. i tilknytning til grensekontroll.  

Det antas ikke å være nødvendig med bistand fra andre til oppgaver som innebærer 
bruk av fysisk makt. Politiet bør derfor også være tilbakeholden med å gi andre 
slik adgang med mindre det er klart smittevernfaglig behov for dette. 

Selv om smittevernloven § 4-10 og politiloven § 20 tredje ledd gir de nødvendige 
hjemler til at også andre enn politiet kan utføre oppgaver knyttet til håndheving og 
kontroll av et eventuelt portforbud, kan det av hensyn til forutberegnelighet være 
grunn til å vurdere om det er hensiktsmessig med en samlet regulering av 
mulighetene for bistand til gjennomføring av tiltak om portforbud i forskrift. 

6.11 Domstolskontroll 

En forskrift om portforbud gitt i medhold av forslaget til ny § 4-3 b i 
smittevernloven vil kunne bli gjenstand for domstolskontroll, for eksempel i 
forbindelse med at det reises straffesak som følge av brudd på et portforbud. I 
straffesaker har domstolene et selvstendig ansvar for å prøve gyldigheten av det 
underliggende forvaltningsvedtaket, herunder om vedtaket har tilstrekkelig 
hjemmel, jf. HR-2019-2282-U og Rt. 1978 side 1259. Rettslig prøving av en slik 
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forskrift vil også kunne skje dersom det fremmes krav om erstatning for tap lidt 
som følge av et portforbud. I hvilken utstrekning det også i andre tilfeller vil være 
adgang til domstolskontroll, vil bero på om de alminnelige kravene til 
søksmålsgjenstand og søksmålssituasjon i tvisteloven § 1-3 er oppfylt. 

7 Særlig om Svalbard 
Smittevernloven gjelder for Svalbard med enkelte unntak og tilpasninger, jf. 
forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for 
Svalbard og Jan Mayen § 9. En bestemmelse om portforbud i smittevernloven, vil 
dermed i utgangspunktet gjelde også for Svalbard. Departementene mener at de 
foreslåtte reglene om portforbud bør gis anvendelse for Svalbard. 

Det er likevel særegne forhold som tilsier at eventuelle tiltak bør tilpasses og 
vurderes i lys av den konkrete smittesituasjonen. Øygruppen skiller seg fra 
fastlandet blant annet når det gjelder samfunnsstrukturer, bosettingsmønstre, 
myndighetsorganer og helseberedskap. Det er ingen kommunal helse- og 
omsorgstjeneste eller fylkeslegefunksjon på øygruppen. Helseberedskapen er 
begrenset og det er, etter egne rutiner for medisinsk evakuering, lagt opp til å 
transportere pasienter til fastlandet dersom mange blir syke samtidig. Videre er det 
store avstander mellom lokalsamfunnene, men deler av befolkningen bor likevel 
tett sammen. At store deler av befolkningen jobber i kritiske samfunnsfunksjoner 
og dermed kan bli unntatt fra et portforbud, medfører også at et portforbud vil 
kunne ha mindre effekt enn det som vil være tilfellet andre steder.  

Ovennevnte tilsier at en omfattende nedstenging eller et portforbud på nasjonalt 
nivå ikke nødvendigvis vil være formålstjenlig på Svalbard. Nasjonale tiltak bør 
derfor ikke uten videre gjelde for Svalbard. Det bør gjøres konkrete vurderinger, 
og eventuelt iverksettes egne tiltak, tilpasset Svalbard. Slike vurderinger foretas i 
utgangspunktet på nasjonalt nivå i samråd med lokale myndigheter, mens 
beslutningen om tiltak tas av de myndigheter som er gitt beslutningsmyndighet i 
smittevernlovgivningen. Det bør være mulighet for tilpasninger under hensyn til 
stedlige forhold, og en beslutning om tiltak bør som utgangspunkt treffes på 
samme nivå som ellers i landet. Det samme gjelder beslutninger om eventuelle 
unntak.  

Det har hittil ikke blitt registrert covid-19-smitte i noen av lokalsamfunnene på 
Svalbard. Ved et eventuelt smitteutbrudd vil arten og omfanget av tiltakene bero 
på smittekilden og utsiktene til å isolere utbruddet. Det bør etter departementenes 
syn legges opp til at tiltakene raskt kan skaleres ned dersom smittesituasjonen 
kommer under kontroll.  

Nedstenging og portforbud vil, på samme måte som andre steder i landet, måtte 
vurderes opp mot og i sammenheng med andre alternative tiltak. Alternative tiltak 
på Svalbard kan for eksempel være begrensninger i flytrafikken. Ved en 
uoversiktlig smittesituasjon, enten på fastlandet eller på Svalbard, vil det kunne 
være vel så effektivt å iverksette mindre inngripende tiltak i form av egen 
innreisekarantene for reisende som kommer fra fastlandet. Innreisekarantene vil 
kunne kombineres med andre restriksjoner, for eksempel begrensninger i samkvem 
mellom lokalsamfunnene og i ulike aktiviteter. Slike tiltak kan besluttes lokalt på 
Svalbard i henhold til covid-19-forskriften § 9 annet ledd (innreisekarantene) og 
smittevernloven § 4-1 (begrensninger i bevegelsesfrihet og/eller aktiviteter).  
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Det er Sysselmannen på Svalbard som etter covid-19-forskriften § 9 annet ledd 
kan beslutte innreisekarantene. Ved større smitteutbrudd vil Longyearbyen 
sykehus iverksette en utstrakt brukt av karantene i påvente av smitteoppsporing, jf. 
covid-19-forskriften § 4 bokstav b. Dette kan eventuelt kombineres med 
begrensninger på ferdselen for fastboende, eller andre tiltak for å begrense 
bevegelsesfriheten, herunder isolering i geografisk avgrensede områder, stenging 
eller begrensning av virksomheter og aktiviteter som samler flere mennesker. 
Disse begrensningene kan besluttes av Longyearbyen lokalstyre og/eller 
Sysselmannen etter smittevernloven § 4-1 første ledd. I hastesaker kan 
Longyearbyen sykehus fatte vedtaket som «kommunelege» for Svalbard. På 
fastlandet legges det opp til at slike tiltak fattes på nasjonalt nivå, og det kan være 
aktuelt å løfte kompetansen til nasjonalt nivå også på Svalbard, selv om behovet 
for samordning her er mindre. Ytterligere tiltak i form av begrensninger i 
flytrafikken til og fra Svalbard er av en slik karakter at de bør besluttes på sentralt 
nivå av Helsedirektoratet, i henhold til smittevernloven § 4-1 annet ledd.  

Av de særegne forhold det er redegjort for, følger det at det normalt vil være 
mindre grunn til å innføre portforbud på Svalbard, enn andre steder. Andre tiltak 
antas normalt å kunne være tilstrekkelige eller like virkningsfulle. Departementene 
mener likevel at den foreslåtte bestemmelsen – en ny § 4-3 b i smittevernloven – 
også bør gjelde for Svalbard, men det understrekes at det i det enkelte tilfellet må 
vurderes konkret om det er grunn til å iverksette et eventuelt portforbud også for 
øygruppen.  

8 Forholdet til reglene om innreiserestriksjoner 

8.1 Gjeldende rett 

Gjennom beslutning av Kongen i statsråd 15. mars 2020 ble det på grunn av covid-
19-pandemien innført strenge begrensninger for utlendingers rett til innreise i 
Norge, jf. forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av 
hensyn til folkehelsen. Bortvisningsforskriften ble fra 1. juli 2020 erstattet av 
midlertidig lov og forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til 
folkehelsen. Loven gjelder til 1. juni 2021.  

Forskrift om innreiserestriksjoner har vært endret hyppig, hovedsakelig gjennom 
oppmykninger som innebærer at det er åpnet for innreise for utlendinger som i en 
normalsituasjon kan reise til Norge. Med virkning fra 8. november 2020 ble det 
imidlertid innført et vilkår om at utlendinger som ikke er bosatt i Norge som 
utgangspunkt må fremlegge attest på negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste 
72 timene før ankomst. Utlendinger som ikke fremlegger slik attest, kan bli nektet 
innreise og bortvist. Dette kravet gjelder i tillegg til kravet om å teste seg så snart 
som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge, som ble innført fra 2. januar 
2021. 

8.2 Departementenes vurderinger 

Innreiserestriksjonene vurderes fortløpende i tråd med smitteutviklingen. Dette 
gjelder også testkravet. Det vises til at innreiserestriksjonene kun skal begrense 
retten til innreise når «det er nødvendig for å trygge folkehelsen ved utbrudd av 
den allmennfarlige smittsomme sykdommen covid-19», jf. lovens § 1. I en 
situasjon hvor smitten igjen øker, kan det være aktuelt å stramme inn ytterligere i 
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utlendingers adgang til å reise inn i Norge. Et naturlig utgangspunkt kan være å 
stramme inn adgangen til innreise for de gruppene det sist er åpnet for innreise for. 
Eventuelle innstramninger i innreiserestriksjonene må kalibreres med andre 
smitteverntiltak – som nedstenging, og de vil måtte vurderes i lys av den aktuelle 
smittesituasjonen, våre internasjonale forpliktelser, herunder etter EØS-retten, og 
opp mot alternative og mindre inngripende tiltak. 

I en situasjon hvor smittespredningen er så alvorlig at det er nødvendig å innføre 
portforbud, må det også vurderes å gjøre innstramninger i innreiserestriksjonene 
på samme måte som i mars 2020. Det vil kunne innebære at svært få utlendinger 
gis adgang til innreise – utover utlendinger som allerede er bosatt her. Gitt 
situasjonens alvor vil det kunne bli aktuelt å stramme inn slik at det kun gis 
anledning til innreise for utlendinger hvis tilstedeværelse i Norge er strengt 
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske og viktige 
samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, samt for 
utlendinger som har helt særskilte behov for å reise inn i Norge. 

9 Økonomiske og administrative konsekvenser 
En vurdering av å innføre omfattende smitteverntiltak skal underbygges av at 
gevinsten ved redusert smitterisiko oppveier kostnaden av tiltaket. Beslutning om 
eventuell nedstenging av næringsaktivitet skal skje trinnvis og i prioritert 
rekkefølge etter et rammeverk som rangerer smitterisiko og samfunnskostnader. 
Dersom smittesituasjonen ikke gjør dette mulig, utelukkes det ikke at det kan 
besluttes å gå raskt til høy grad av nedstenging, uten å avvente effekten av mildere 
former for nedstenging, dersom det er nødvendig for å forebygge en alvorlig 
smittesituasjon. En omfattende nedstenging av nærings- og samfunnslivet vil ha 
svært store kostnader, langt over hva vi erfarte i mars–april 2020.  

- Effektene av en nedstenging/portforbud vil avhenge av hva som stenger 
ned, hva som allerede er stengt ned, tidspunkt, varighet, formidling av og 
kjennskap til tiltaket, etterlevelse, sanksjoner og kontrolltiltak, stabiliteten i 
samfunnet for øvrig, boforhold, og den enkeltes mulighet for å etterleve 
tiltaket mm. 

- Gevinstene av å stenge ned økonomisk aktivitet eller innføre portforbud vil 
komme i form av oppnådd smitteverneffekt. Det vil avhenge av hvor mye 
smitterisiko og fysisk personkontakt som unngås ved total 
nedstenging/portforbud. I tillegg spiller etterlevelse og boforhold en viktig 
rolle. Den marginale smitteverngevinsten (ekstraeffekten) av portforbud når 
en stor del av næringsaktivitet allerede er stengt vil avhenge av boforhold 
og etterlevelse.  

- Kostnadene ved å stenge en økonomisk aktivitet avhenger først og fremst 
av hvor mye løpende verdiskaping som går tapt, hvor integrert den er i 
andre verdikjeder og hvor varige effektene vil være (tap av markedsandeler 
og kostnader ved oppstart etter nedstenging), som igjen avhenger av hvor 
lenge nedstenging/portforbud varer. I tillegg til tapt verdiskaping kommer 
velferdstap knyttet til at varer eller tjenester ikke kan konsumeres og andre 
ulemper for befolkningen. Det vil for eksempel være velferdstap som følge 
av redusert bevegelsesfrihet. I den grad svake/sårbare grupper rammes 
uforholdsmessig av slike virkinger vil tiltaket også ha uheldige 
fordelingsmessige konsekvenser. Barn og unge som er utsatt for 
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omsorgssvikt, har vært trukket frem som en slik gruppe. Tapt verdiskaping 
kan i noen grad anslås når rammene for et portforbud er avklart, mens de 
sosiale kostnadene er mer krevende å tallfeste. 

- I en situasjon hvor tilnærmet all næringsaktivitet allerede er stengt ned, og 
det innføres portforbud som en siste løsning, vil merkostnaden knyttet til 
tapt verdiskaping av et ytterligere tiltak i form av portforbud være 
begrenset. Det forutsetter at portforbudet tillater alle samfunnskritiske og 
viktige virksomheter, deres støttefunksjoner og tilhørende infrastruktur er 
åpne. Ved å holde åpen næringsvirksomhet hvor avbrutt produksjon 
innebærer svært høye kostnader, vil samfunnet kunne unngå de mest 
ekstreme ulempene for samfunnet for øvrig av en omfattende nedstenging 
eller portforbud.  

- Dersom smittesituasjonen og vurderingene tilsier at det er mulig, vil det 
også begrense kostnadene ved en omfattende nedstenging eller portforbud 
dersom barnehager og skolen til og med fjerde trinn er åpne i den grad det 
vurderes som smittevernfaglig forsvarlig eller som minimum for barn med 
foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner, matbutikker og apotek er åpne, 
digital undervisning opprettholdes, det er mulighet for hjemmekontor, samt 
at det er tillatt med nødvendig skiftarbeid i industrien og at vareforsyning 
(både til åpne butikker og husholdninger) opprettholdes. 

- Dersom barnehager og skoler stenges for alle barn bortsett fra barn av 
foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner, vil det ha store samfunnskostnader. 
Holdengruppens rapporter beskriver de samfunnsøkonomiske 
konsekvensene av stengte barnehager og skoler, både knyttet til mindre 
læring, produksjonstap og konsekvenser for utsatte grupper. 
Produksjonstapene er særlig store ved stenging av barnehager og 
småskoletrinnene ved at begrensning av tilgangen til barnepass vil hindre 
foreldre i å opprettholde arbeid på hjemmekontor eller annet arbeid som 
eventuelt er mulig under omfattende nedstenging/portforbud. 

- Den administrative kostnaden ved eventuell nedstenging og portforbud vil 
avhenge av nødvendigheten av kontroll og håndheving. Den økonomiske 
kostnaden av portforbud vil være både redusert etterspørsel i tidsrommet 
befolkningen i stor grad må holdes innendørs, og de sosiale og 
velferdsmessige kostnadene av at bevegelsesfriheten til den enkelte 
begrenses. 

10 Merknader til bestemmelsen i lovforslaget 
Det fremgår av første ledd at bestemmelsen gir Kongen fullmakt til i forskrift å 
fastsette regler «som begrenser adgangen til opphold på steder der allmennheten 
kan ferdes, herunder regler som forbyr opphold på slike steder». Bestemmelsen gir 
altså hjemmel både til å gi regler som begrenser opphold på steder der 
allmennheten kan ferdes, og å forby opphold på slike steder. Det er et slikt forbud 
som i høringsnotatet omtales som «portforbud». Et slikt portforbud er et meget 
inngripende tiltak og kan bare begrunnes i svært sjeldne tilfeller.  

Bestemmelsen gjelder det å oppholde seg ute «der allmennheten kan ferdes». 
Formålet er å hindre kontakt med andre mennesker. Bestemmelsen vil i første 
rekke gjelde for områder ute som er åpne for alminnelig ferdsel, som gater, 
plasser, torg og alle former for naturområder. Dette er typisk områder som kan sies 
å utgjøre «det offentlige rom».  
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Bestemmelsen åpner som utgangspunkt ikke for regulering av opphold på privat 
eiendom, som for eksempel bolig, arbeidsplass eller forsamlingslokale. Det gjelder 
også avgrensede områder utendørs på slike steder, eksempelvis en privat hage, 
som ikke kan anses som et område der «allmennheten kan ferdes». Derimot vil alle 
områder som er allment tilgjengelige, være omfattet av bestemmelsen også om de 
er underlagt privat eiendomsrett. Det gjelder eksempelvis utmarksområder, private 
veier som ikke er godt avsperret, og områder rundt bedrifter og andre eiendommer 
dersom disse områdene er åpne for alminnelig ferdsel. Formålet med 
bestemmelsen er å sikre folkehelsen i en dramatisk smittesituasjon, og uttrykket 
«der allmennheten kan ferdes» bør derfor ikke tolkes for strengt. Det kan 
eksempelvis ikke være avgjørende at personer ikke har lovlig adgang til å bevege 
seg på det aktuelle området dersom det er et sted der personer faktisk ferdes. 

Bestemmelsen er ikke avgrenset til opphold utendørs. Den vil dermed også gjelde 
områder innendørs dersom slike områder er åpne for allmennheten. Dette har nok 
relativt begrenset praktisk betydning i en situasjon der et portforbud er aktuelt. Da 
vil slike områder innendørs, som kjøpesentre, butikker, restauranter, museer mv., 
ofte være stengt. Det betyr imidlertid at det i forskrift om portforbud må gjøres 
unntak for slike områder innendørs dersom de ikke allerede er stengt og det skal 
være mulig å ferdes der. Når områder innendørs som er allment tilgjengelige er 
inkludert i bestemmelsen, betyr det at en ikke trenger å avgjøre om et område er 
«innendørs» eller «utendørs», eksempelvis der en holdeplass for buss eller t-bane 
er delvis innebygd. 

Det understrekes at spørsmålet om virksomhet eller aktiviteter skal stenges, forbys 
eller begrenses, herunder om samling i private hjem skal begrenses eller forbys, i 
første rekke reguleres av smittevernloven § 4-1, se punkt 2.3 foran. Det er ikke 
meningen å endre på dette, herunder at det primært er kommunene som fatter slike 
vedtak etter § 4-1 første ledd.  

Den foreslåtte bestemmelsen i § 4-3 b gjelder «opphold» på steder der 
allmennheten kan ferdes. Dette er ment å inkludere både det å oppholde seg over 
tid i et område og det å bevege seg gjennom området, enten det er til fots, på 
sykkel, med bil eller på annen måte. Dette gjelder også om man kjører bil alene og 
dermed ikke direkte utsetter andre for økt smittefare. En annen løsning vil skape 
vanskelige avgrensningsproblemer og vil være utfordrende å håndheve. 

Forskrift om portforbud kan bare innføres når det er «strengt nødvendig av hensyn 
til å trygge folkehelsen». Dette er ment å vise at det skal svært mye til før det kan 
innføres portforbud. Vurderingen må oppfylle de generelle kravene i 
smittevernloven § 1-5 til klar medisinskfaglig begrunnelse, nødvendighet og 
forholdsmessighet. Disse vurderingene blir særlig strenge når det er snakk om et så 
inngripende tiltak som her, se punkt 6.4.4 foran.  

Det er Kongen som er gitt fullmakt til å gi forskrift. Det betyr at vedtak skal fattes 
av Kongen i statsråd med mindre myndigheten er delegert. Det forutsettes at selve 
beslutningen om å innføre et portforbud ikke delegeres. Se nærmere i punkt 6.8. 

Fullmakten er begrenset til å forebygge eller motvirke overføring av covid-19. 
Dette inkluderer eventuelle mutasjoner av viruset som forårsaker sykdommen. Den 
vil da gjelde under hele covid-19-pandemien, men faller bort når pandemien ikke 
lenger utgjør en folkehelseutfordring. Fordi det er vanskelig å vite når dette vil 
skje, er det ikke satt noen konkret dato for når bestemmelsen ikke lenger kan 



 

69 
 

brukes. Dette vil imidlertid bli vurdert nærmere i en eventuell proposisjon til 
Stortinget. 

Forskrift om innføring av et portforbud kan maksimalt gis for inntil 21 dager, med 
mulighet for forlengelse i inntil 14 dager. Hver forlengelse vil utgjøre et nytt 
vedtak som blant annet må oppfylle bestemmelsens krav om begrunnelse og 
meddelelse til Stortinget.  

Det er sagt direkte i bestemmelsen at forskriften om nødvendig kan gjøre unntak 
fra annen lovgivning. Det er vurdert å være behov for en slik derogasjonshjemmel 
siden en forskrift om portforbud etter sin art kan berøre mange områder, også 
områder som på ulike måter er lovregulert. En slik derogasjonshjemmel, som vil 
gjelde under helt spesielle omstendigheter og i en kort tidsperiode, er i 
overensstemmelse med Grunnloven. Det er presisert at annen lovgivning bare 
fravikes i den grad det er «nødvendig», jf. også de grunnleggende kravene i 
smittevernloven § 1-5. Det betyr blant annet at lovfastsatte rettigheter bare kan 
fravikes når det er smittevernfaglig nødvendig og forholdsmessig. En forskrift om 
portforbud kan ikke gjøre unntak fra våre menneskerettslige forpliktelser, jf 
menneskerettsloven § 3.  

Utformingen av et portforbud må i første rekke skje i den enkelte forskrift etter 
første ledd. Det gjelder blant annet hvilket området det skal gjelde for, herunder 
om det er aktuelt å gi et portforbud anvendelse på Svalbard eller ikke (se punkt 7 
foran), hvor lenge det skal vare (innenfor rammene i første ledd), hvilke 
tidspunkter på døgnet som utgangspunktet vil være omfattet av forbudet, og hvilke 
unntak som skal oppstilles. Disse forholdene må avgjøres etter en smittevernfaglig 
vurdering av hva som er strengt nødvendig for å trygge folkehelsen, jf. første ledd. 
Det er grunn til å minne om at det – om det er aktuelt med et portforbud – vil 
foreligge en meget krevende situasjon smittevernmessig, med manglende kontroll 
over smittesituasjonen og kanskje store utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. 
Det vises blant annet til punkt 1.2 og 1.5 foran. 

Annet ledd setter minstekrav til hvordan forskrift om portforbud kan utformes. Det 
er i første punktum presisert at forskriften må fastsette de nærmere rammene for 
portforbudet. Det er nevnt som eksempler hva slags steder portforbudet skal gjelde 
og til hvilke tider av døgnet. Det er videre i annet og tredje punktum bestemt at et 
portforbud ikke kan stenge for et minimum av menneskelig kontakt for den 
enkelte, at forskriften må sike ivaretakelsen av kritiske og viktige 
samfunnsfunksjoner, og at den må legge til rette for at personer som i relasjon til 
et portforbud må anses som sårbare, blir ivaretatt. En slik gruppe som det er særlig 
viktig å sikre, og som derfor er nevnt spesielt i bestemmelsen, er barn. Portforbud 
kan videre ikke hindre nødrettshandlinger, jf. fjerde punktum. Slike handlinger kan 
dermed gjennomføres også om de ikke omtales i en forskrift om portforbud.  

Det understrekes at dette er minstekrav. Det vil i praksis måtte oppstilles en rekke 
andre og mer konkrete unntak og reguleringer, avhengig av blant annet hvilket 
tidspunkter på døgnet portforbudet gjelder for. Se nærmere veiledning i punkt 6.5 
og 6.6. 

Tredje og fjerde ledd gjelder forholdet til Stortinget. Forskrift etter første ledd, 
både om innføring av et portforbud og om eventuell forlengelse, skal meddeles 
Stortinget straks den er vedtatt. Det gjelder enten portforbudet iverksettes straks 
etter vedtakelsen eller det skal iverksettes etter noe tid. Meddelelsen skal gi 
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Stortinget grunnlag for å vurdere om forskriften om portforbud skal oppheves, helt 
eller delvis. Slik opphevelse må etter forslaget eventuelt skje innen sju dager fra 
vedtakelsen. Bestemmelsen, herunder hva som ligger i en delvis opphevelse, er 
nærmere omtalt i punkt 6.7 foran.  

Det følger av fjerde ledd at meddelelsen til Stortinget skal inneholde en 
begrunnelse for forskriften. Denne må inkludere det smittevernfaglige behovet for 
portforbudet. Begrunnelsen må synliggjøre at forskriften er strengt nødvendig og 
forholdsmessig. I dette ligger også at det må forklares hvorfor ikke alternative og 
mindre inngripende beskyttelsestiltak er tilstrekkelig. Det må også gis en 
begrunnelse for det omfanget portforbudet har fått, blant annet med tanke på 
geografisk omfang, varighet, når på døgnet det gjelder og hvilke unntak som er 
oppstilt. 

Det følger av fjerde ledd annet punktum at begrunnelsen skal gjøres offentlig. Det 
vil sikre mulighet for en offentlig debatt om et så inngripende tiltak.  

Femte ledd gir hjemmel for å etablere en plikt til å fremlegge dokumentasjon for at 
en person har adgang til å oppholde seg på steder der allmennheten kan ferdes. En 
slik hjemmel er nødvendig for å etablere et egnet system for å kunne kontrollere at 
reglene om portforbud overholdes, og dermed for å sikre den smittevernfaglige 
begrunnelsen for tiltaket. Det kan oppstilles krav til dokumentasjonen.   

11 Lovutkast 
Forslag til lov om endringer i smittevernloven (portforbud) 

I 

I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer skal ny § 4-3 b 
lyde: 

§ 4-3 b Forbud mot å oppholde seg der allmennheten kan ferdes (portforbud) 
Når det er strengt nødvendig av hensyn til å trygge folkehelsen, kan Kongen 

for å forebygge eller motvirke overføring av covid-19 i forskrift fastsette regler 
som begrenser adgangen til opphold på steder der allmennheten kan ferdes, 
herunder regler som forbyr opphold på slike steder. Forskriften kan gjelde for 
inntil 21 dager og kan forlenges med inntil 14 dager om gangen. I den utstrekning 
det er nødvendig, kan det i forskriften gjøres unntak fra gjeldende lovgivning. 

Forskrift etter første ledd skal blant annet fastsette hva slags steder 
begrensningene gjelder for, og på hvilke tidspunkter de skal gjelde. Forskriften 
skal uformes slik at den ikke stenger for et minimum av menneskelig kontakt for 
den enkelte. Forskriften må sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige 
samfunnsfunksjoner og må legge til rette for at barn og andre sårbare grupper blir 
ivaretatt. Forskrift etter første ledd er ikke til hinder for at det foretas 
nødrettshandlinger. 

Forskrift etter første ledd skal meddeles Stortinget straks den er vedtatt. 
Stortinget kan innen sju dager etter vedtakelsen oppheve forskriften helt eller 
delvis.  



 

71 
 

I meddelelsen til Stortinget skal det gis en begrunnelse for forskriften. Det skal 
gis en vurdering av det smittevernfaglige behovet for forskriften og hvorfor den er 
strengt nødvendig. Det skal også gis en vurdering av forskriftens 
forholdsmessighet og en begrunnelse for hvorfor andre beskyttelsestiltak ikke 
anses tilstrekkelige. Begrunnelsen skal gjøres offentlig. 

I forskrift etter første ledd kan det gis bestemmelser om plikt til å fremlegge 
dokumentasjon for at man oppfyller vilkår for å oppholde seg på steder der 
allmennheten kan ferdes, og krav til slik dokumentasjon. 

  

II 

 

Loven trer i kraft straks. 
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