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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:  

 

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no.  

  

Melding til medlemmene:  

 

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 

sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling.  

Ap og Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A.  

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C. 



Saknr: 155/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2717 

Sak nr: 

155/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

155/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.09.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 01.09.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 01.09.16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

 



Saknr: 156/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2036 

Sak nr: 

156/16 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

G10 &01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

33/16 Hovedutvalg for drift 24.08.2016 

156/16 Kommunestyret 29.09.2016 

18/16 Eldrerådet 19.09.2016 

 

DEMENSVENNLIG KOMMUNE  

 

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune ønsker å bli en demensvennlig kommune, og ta del i folkehelsen kampanje mot 

å bli et demensvennlig samfunn   

2. Frøya kommune ved ordfører signerer vedlagte «samarbeidsavtale om et mer demensvennlig 

samfunn»  

 

   

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 24.08.2016 sak 33/16 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune ønsker å bli en demensvennlig kommune, og ta del i folkehelsen kampanje mot å bli 

et demensvennlig samfunn   

2. Frøya kommune ved ordfører signerer vedlagte «samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn»  

 

Enstemmig. 

   

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune ønsker å bli en demensvennlig kommune, og ta del i folkehelsen kampanje mot 

å bli et demensvennlig samfunn   

2. Frøya kommune ved ordfører signerer vedlagte «samarbeidsavtale om et mer demensvennlig 

samfunn»  

   

 

Vedlegg: 

 

Samarbeidsavtale – Frøya kommune og nasjonalforeningen for folkehelsen 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Her en film som synliggjør hva dette går ut på: 
https://vimeo.com/105973849 
 
Link, nasjonalforendingens nettside - ytterligere informasjon: 
http://nasjonalforeningen.no/tilbud/demensvennlig-samfunn/ 
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Link, etablering av pårørendskole: 

http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=2902 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya demensforening har tatt kontakt med Frøya kommune med følgende budskap: 

 

«Vi har tenkt å jobbe mot å få til en demensvennlig kommune på Frøya.  Dette fordi vi ser at dette er et godt 

tiltak for å bedre forhold for de som lever med demens i kommunen. Dette kan gjøre det lettere for personer 

med demens å være en del av lokalsamfunnet og bo hjemme lenger. Dette er god omdømmebygging – 

kommunen får være del av de gode eksemplene vi sprer videre i media og foredrag» 

 

Rådmann er positiv til intitiativet til Frøya demensforening, og ønsker å gjøre nødvendige grep, sammen med 

demensforeningen for å bli en demensvennlig kommune. Dette passer fint inn i allerede pågående tilbud i 

kommuen til denne målgruppen. Disse er bl.a: 

 

- Kommunalt demensteam har startet opp, bestående av sykepleier som er koordinator, hjelpepleier 

(begge med relevante videreutdanninger) og sykehjemslege  

- Kommunen har søkt og fått midler til å starte opp pårørendeskole for mennesker med demens. (starter 

høsten 2016) 

- Dagsenter for demente 4 d/uke 

 

Fordeler for kommunen å inngå et samarbeid: 

 

- Godt tiltak for å bedre forhold for de som lever med demens i kommunen. 

- Kan gjøre det lettere for personer med demens å være en del av lokalsamfunnet og bo hjemme lenger. 

- Omdømmebygging – kommunen får være del av de gode eksemplene som spres videre i media og 

foredrag. 

 

Bakgrunn for kampanjen «demensvennlig samfunn» 

Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne 

hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt 

ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og 

selvhjulpne med ganske enkle tiltak i nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig 

flere få demens, og det er behov for å skape et mer demensvennlig samfunn.  

Mål med kampanjen, og formålet med avtalen 

 

Målet med landsforeningens landsomfattende kampanje for et mer demensvennlig 

samfunn, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra 

de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for 

dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter, som for eksempel: 

 

 Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter. 

 Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og 

konserter.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel 

bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens 

servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens.  

 

Partenes bidrag i samarbeidet  

Nasjonalforeningen for folkehelsen 
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- Skal sørge for at det blir utarbeidet og produsert relevant undervisningsmateriell og distribuere det til 

kommunen. 

- Bistår kommunen med mediestrategi og mediearbeid i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.  

- Bistår kommunen med profileringsmateriell, kommunikasjonstiltak og mobilisering i arbeidet med 

demensvennlig samfunn.  

- Har ansvaret for å lage en nasjonal kampanjeplan.  

- Bidrar med kunnskap og informasjon om demens, om kommunikasjon med personer med demens og 

om hvordan ulike yrkesgrupper og andre kan bidra.  

 

Frøya kommune 

- Forplikter seg til formålet med avtalen, som er å bidra til at mennesker med demens opplever å være 

inkludert og involvert i lokalmiljøet, og ha mulighet til å delta i nødvendige hverdagsaktiviteter 

- Etablerer en arbeidsgruppe som får ansvaret for å utarbeide lokale planer for tiltak, med utgangspunkt 

i lokale behov og undervisningsmateriell som kommunen får fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

- Inkluderer personer med demens og deres pårørende i den lokale arbeidsgruppen. Det vil bidra til å gi 

planen større legitimitet, og sørge for at fokuset rettes mot områder som er viktige for dem det gjelder 

lokalt. Andre anbefalte deltakere i arbeidsgruppen er representanter for handelsstanden, 

transportnæringen, kommunens helse- og omsorgstjeneste m.fl. 

- Arbeidsgruppen skal kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet som er av 

betydning for hverdagslivet til personer med demens, slik at disse kan inkluderes i opplæringen. 

- Kommunen og arbeidsgruppen skal gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å holde 

Nasjonalforeningen for folkehelsen informert om arbeidet, slik at begge parter kan bidra til å 

synliggjøre resultatene. 

- Kommunen tilpasser nasjonale kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det passer med lokale 

satsingsområder og planer.  

- Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider og i tilknytning til butikker, 

servicetorg og andre som har gjennomført opplæring og deltar i kampanjen. 

 

Videre arbeid: 

 

Kommunen ønsker at den lokale demensforeningen leder arbeidet. Etter avtaleinngåelse vil kommunen derfor 

utfordre den lokale demensforeningen til å oppstartsvis setter sammen en lokal arbeidsgruppe som sammen skal 

se på hvilke tiltak det er behov for i vår kommune. Kommunen v. aktuelle fagpersoner vil bidra i 

arbeidsgruppen, og tenker at frivilligsentralen og demenskoordinator er aktuelle kandidater til å sitte i 

arbeidsgruppen, men gjerne også at andre engasjerte - som eldrerådet, eller andre frivillige organisasjoner må 

melde seg dersom de har lyst til å bidra.  

 
 

Vurdering: 

 

Rådmann er positiv til initiativet til Frøya demensforeningen om å bli et demensvennlig samfunn og at Frøya 

skal bli en demensvennlig kommune. 

 

Rådmann innstiller på at kommunen ved ordfører signerer vedlagte avtale med landsforeningen, og i 

fortsettelsen bidrar inn i arbeidet i arbeidsgruppen.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: Levekår og folkehelse- «alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en 

meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn» 

 

Helhetlig omsorgsplan: innsatsområde 2 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen spesielle. Kommunen vil bidra med fagfolk i lokal arbeidsgruppe og diverse opplæring/kurspakker etc. 
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Saknr: 157/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2569 

Sak nr: 

157/16 

Saksbehandler: 

Mona Åsen 

Arkivkode: 

A20 &30 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

38/16 Hovedutvalg for drift 13.09.2016 

157/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, DELRAPPORT 2  

 

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyet: 

 

1. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 2 til orientering. 

2. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl.a. innebærer at 

kommunestyret forventer å få et samlet forslag til revidert skole- og barnehagebruksplan til 

behandling og vedtak i løpet av høsten. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 13.09.2016 sak 38/16 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 2 til orientering. 

2. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl.a. innebærer at kommunestyret 

forventer å få et samlet forslag til revidert skole- og barnehagebruksplan til behandling og vedtak i 

løpet av høsten. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 2 til orientering. 

2. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl.a. innebærer at 

kommunestyret forventer å få et samlet forslag til revidert skole- og barnehagebruksplan til 

behandling og vedtak i løpet av høsten. 

 

 

Vedlegg: 

 Delrapport 2, datert 24.08.16 

 Vedlegg til delrapport 2, datert 04.07.16 

 Samarbeidsutvalgenes uttalelser til delrapport 2 

 

Vedlegg (ikke vedlagt) 

 Delrapport 1, datert 01.04.16 

 Skole- og barnehagebruksplan for Frøya kommune, datert 15.10.2011 



Saknr: 157/16 

 

Saksopplysninger: 

Om skole- og barnehagebruksplanlegging 

Gjeldende plan er vedtatt i kommunestyret våren 2012.  

Revideringsarbeidet som er lagt opp som en prosess med omfattende involvering av alle parter, ble startet opp i 

februar-16. Det er i alt planlagt 4 delrapporter, samt sluttrapport. Første delrapport (D1) ble behandlet av HFD 

i møte 12.04.16. 

Om delrapport 2 (D2) 

Rapporten presenterer i hovedsak byggrelaterte utfordringer og tanker om oppfølging, samt en vurdering av 

barnehagedekningen. Rapporten er lagt fram for samarbeidsutvalgene. 

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte delrapport, både hva gjelder prosess, tidsplan og foreløpige vurderinger. 

Vurdering: 

Rådmannen tar informasjon og vurdering i revideringsarbeidet - slik dette er presentert i delrapport 2 - til 

orientering, og som grunnlag for evt. politiske styringssignaler for arbeidet videre. 

 



Saknr: 158/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1056 

Sak nr: 

158/16 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

223 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

49/16 Formannskapet 03.05.2016 

126/16 Formannskapet 20.09.2016 

158/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

SØKNAD OM MIDLER TIL UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR FLYPLASS OG 

MOTORSPORT  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune dekker gebyrkostnadene ved en omregulering for flyplass og motorsport. 

Rådmannen finner forslag til inndekning før saken behandles av kommunestyret. 
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.09.2016 sak 126/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommune dekker gebyrkostnadene ved en omregulering for flyplass og motorsport. Rådmannen 

finner forslag til inndekning før saken behandles av kommunestyret. 
 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 20.09.16: 

 

 

Martin Nilsen ba om vurdering av sin habilitet da han skrev under søknaden til Frøya kommune. 

Martin Nilsen ble enstemmig vurdert innhabil. 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Frøya kommune dekker gebyrkostnadene ved en omregulering for flyplass og motorsport. Rådmannen finner 

forslag til inndekning før saken behandles av kommunestyret.» 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.05.2016 sak 49/16 

 

Vedtak: 

Saken utsettes.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 03.05.16: 

 

Martin Nilsen ber om at sin habilitet blir vurdert da han er styrelder i Frøya Flyplass. 
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Martin Nilsen ble vurdert inhabil. 

 

Aleksander Søreng ber om at sin habilitet blir vurdert da han er vara for styrelder Martin Nilsen i Frøya 

Flyplass. 

Aleksander Søreng ble vurdert inhabil. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Saken utsettes.» 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune frafaller gebyrkostnadene ved en omregulering av området til Frøya Flyplass DA 

 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1056-1 SØKNAD OM MIDLER TIL UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR FLYPLASS 

OG MOTORSPORT  

  

    

    

    

Saksopplysninger:   

Frøya Flyplass DA og NMK Frøya ønsker å bygge ut både motorsportsenteret til NMK Frøya og flyplassen 

(hangar), og er avhengig av en regulering for å gjennomføre dette. Frøya Flyplass DA har innhentet 2 tilbud, 

der Plankontoret på Berkåk hadde det beste, med en kostnad på kr 190 000.  Inklusive merverdiavgift oppgis 

det at det blir en kostnad på totalt kr 300 000 for Frøya Flyplass DA og NMK Frøya for en omreguleringsplan. 

 

I tillegg kommer gebyrene som Frøya kommune tar i forbindelse med en slik omregulering. Denne beregnes ut 

fra hvor mange dekar som skal omreguleres. Eksakt hvor stort areal dette blir vil fremkomme i den nye 

reguleringsplanen, men vil være på ca. 200da og koste mellom 100 000 kr – 150 000 kr.  

 

En annen andelshaver har kommet med et innspill på at de dekker kostnadene med reguleringsplanen, hvis 

øvrige utgifter blir dekket av andre andelshavere. 

 

Vurdering: 

Rådmannen ser positivt på større aktivitet på Frøya Flyplass DA og hos NMK Frøya. Området som skal 

omreguleres er i stor grad benyttet av NMK Frøya, og leies i dag fra Frøya Flyplass DA. En reguleringsplan vil 

i stor grad harmonisere forholdene mellom aktører som i dag driver aktivitet på området.   

 

Rådmannen innstiller derfor på at Frøya kommune frafaller gebyrinntektene i forbindelse med denne 

omreguleringsplanen. Frøya kommune er en andelshaver og vertskommune for flyplassen og aktiviteter som 

drives der. Rådmannen mener det ikke er formålstjenlig at kommunen skal ha en inntekt på aktivitet som 

drives av ideelle organisasjoner som NMK Frøya, og kommunen er i tillegg deleier i Frøya Flyplass DA. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Eksakt hvor mye gebyrinntekter Frøya kommune må frafalle vil fremkomme når reguleringsplanen skal 

gjennomføres, og er usikkert på dette tidspunktet. Rådmannen vil komme tilbake på hvordan dette skal 

behandles når det blir klart. 

 

 

 



Saknr: 159/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/1412 

Sak nr: 

159/16 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

259 &21 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

121/16 Formannskapet 20.09.2016 

159/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

ENDRING AV EIERANDEL I FRØYA FLYPLASS DA  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyrevedtakene 163/08 og 153/04 oppheves. 

Frøya kommune nedskriver sin andel i Frøya Flyplass DA fra 25% til 20%. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.09.2016 sak 121/16 

 

Vedtak: 

Kommunestyrevedtakene 163/08 og 153/04 oppheves. 

Frøya kommune nedskriver sin andel i Frøya Flyplass DA fra 25% til 20%. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 20.09.16: 

 

Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da hun var rådmann i 2004. 

Berit Flåmo ble enstemmig valgt habil. 

 

Martin Nilsen ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i Frøya Flyplass DA. 

Martin Nilsen ble vurdert innhabil med 3 mot 2 stemmer avgitt av Arvid Hammernes og Aleksander Søreng. 

 

Rådmanns forslag til vedtak: 

 

«Frøya kommune nedskriver sin andel i Frøya Flyplass DA fra 25% til 20%» 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtaket ble fremmet av AP: 

 

«Kommunestyrevedtakene 163/08 og 153/04 oppheves» 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune nedskriver sin andel i Frøya Flyplass DA fra 25% til 20% 
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Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har i sin balanse oppført en 25% eierandel i Frøya Flyplass DA. Opprinnelig hadde 

kommunen en 20% eierandel, men da Johan Sæther & Sønn ønsket å selge sin andel i 2004 hevdet Frøya 

kommune sin forkjøpsrett og ønsket å kjøpe andelen på 5%. Dette ble vedtaket i kommunestyret, men pga en 

feil; summen for kjøpet ble ikke gjort tilgjengelig for selger, som medførte at forkjøpsretten ikke ble gjeldende. 

Endringen i balansen for både Frøya Flyplass DA og Frøya kommunen ble imidlertid gjennomført, slik at Frøya 

kommune er oppført med en eierandel på 25%. Frøya kommune har i ettertid tilbudt seg å betale for andelen, 

men en annen kjøper har betalt for andelen, og ønsker ikke å frigi den. 

 

Tidligere styreleder av Frøya Flyplass DA, Martin Nilsen ba Frøya kommune om å finne bilag for kjøpet av 

andelen på 5% av Frøya Flyplass DA. Siden dette ikke eksisterer anser rådmannen at det er riktig at Frøya 

kommune skriver ned andelen på Frøya Flyplass DA til 20%. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune gjorde en feil i 2004 da pengene for kjøpet av andelen ikke ble tilgjengelig for selgeren Johan 

Sæther & Sønn. Frøya kommune har imidlertid oppfylt sine forpliktelser ovenfor Frøya Flyplass DA siden 

2004, som om kommunen hadde en 25% eierandel, og har bl.a. dekket 25% av underskudd av selskapets 

resultat. Siden det var Frøya kommune som gjorde feilen vurderer rådmannen at vi ikke forfølger dette, og 

skriver ned andelen til 20%. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Frøya kommune vil fra 2016 være ansvarlig for Frøya Flypass DA ut fra en 20% andel og vil kun dekke denne 

andelen av f.eks. underskudd eller andre økonomiske forpliktelser som eier. 
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SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN - HEIA GÅRD  

 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplanen 

for Heia gård, som vist på plankart og planbeskrivelse datert 31.05.16, og planbestemmelser datert 

31.08.16. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 15.09.2016 sak 111/16 

 

Vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplanen for 

Heia gård, som vist på plankart og planbeskrivelse datert 31.05.16, og planbestemmelser datert 31.08.16. 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 16.06.2016 sak 77/16 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Heia Gård med beskrivelse, plankart og 

bestemmelser datert 31.05.2016, ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. pbl § 12- 11. 

Enstemmig. 

Hovedutvalgets behandling i møte 16.06.16: 

 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplanen for 

Heia gård, som vist på plankart og planbeskrivelse datert 31.05.16, og planbestemmelser datert 31.08.16. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 31.05.16 

2. Plankart, datert 31.05.16 

3. Planbestemmelser, datert 31.08.16 

4. ROS- analyse, datert 31.05.16 

5. Høringsuttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 14.07.16 
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6. Høringsuttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Statens vegvesen, datert 22.08.16 

7. Høringsuttalelse Sistranda borettslag, datert 16.08.16 

8. Høringsuttalelse Eldrerådet, datert 17.08.16 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Saksprotokoll sak:15/145 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning: 

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av ON Arkitekter og ingeniører AS på vegne av tiltakshaver Frøya 

kommune.  

 

Hensikten med reguleringsplan er å tilrettelegge for bygging av 5 nye omsorgsboliger på den vestre del av 

tomta (B1) og hybler og bolighus på den østre delen av tomta (B2).  

 

B1 med omsorgsboliger skal tilrettelegges for vanskeligstilte med tett oppfølgingsbehov, innenfor gruppene 

funksjonshemmede og personer med tett oppfølgingsbehov. Det er tenkt lagt inn vaktbolig i sammenheng med 

omsorgsboligene. 

B2 er i første rekke tenkt avsatt som hybelhus for kommuneansatte, vikarer og nyansatte, og treningsboliger. 

Kommunen har per i dag behov for å kunne tilby midlertidige bosteder for de som kommer flyttende på kort og 

lang sikt.  

 

Det ble gjort vedtak i sak: 40/16 (arkivsak:15/145) i hovedutvalget for forvaltning, på at Heia gård var det beste 

tomtevalget. Vurderingen ble gjort opp imot trekantsnippen vest for det gamle helsesenteret. Basert på en 

helhetlig vurdering ble det gjort vedtak på dagens plassering. 

Planforslaget er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. 

Det er kommet inn høringsinnspill fra fem parter, hvor to har levert merknad til reguleringsplanen.   

Beskrivelse av området. 

Reguleringsplanen omfatter området kalt Heia gård. Området er i dagens kommunedelplan regulert til 

offentlige formål. Reguleringsplan fra 1981 «Reguleringsplan for Herredshus/Helsesenter m.m. på Sistranda» 

ligger under dagens kommunedelplan. I henhold til kommunedelplanens bestemmelser § 2, så skal denne 

gjelde der det ikke er samsvar med reguleringsplan. Det er i reguleringsplan regulert inn fortau fra før, langs 

med kommunehuset.  

 

Planområdet omfatter ca. 7 dekar og ligger mellom kommunehuset og TOBB- tomten. Området består 

hovedsakelig av ulik vegetasjon, og det er også fjernet et uthus og en bolig. 

Beskrivelse av plan: 

Planområdet i sin helhet vil i hovedsak bli regulert til boligformål. Det er også tatt med utvidelse av dagens vei 

og fortau fra krysset mellomveien/ørndalsveien opp mot Øvergården. Fortau er tenkt bygd langs med 

kommunehuset. Utvidelse av vei og fortau må sees i sammenheng med utbyggingen av fotballhallen.  

 

Hovedformålet med reguleringsplan er å legge til rette for 5 nye omsorgsboliger. Dette er avsatt i området B1. I 

området B2 et det tenkt hybler/bolighus. Adkomst til B1 er tenkt fra parkeringsplass til fotballhall, mens 

adkomst til B2 er tenkt østfra.  
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Bebyggelse i området B1 er satt til en etasje med maks mønehøyde 5 meter. Det er tenkt en arealutnyttelse på 3 

boenheter per dekar. Det er avsatt 6 m2 privat uteareal pr. leilighet og 25 m2 felles.  

 

Bebyggelse i området B2 er satt til maks 2. etasjer med maks mønehøyde 7,5 meter. Terrenget skråner her slik 

at det kan legges opp til større utnyttelse. Det er her avsatt 6 m2 privat uteareal pr. leilighet og krav om felles 

uteareal. 

Merknader i forbindelse med kunngjøring av planoppstart: 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Statens 
Vegvesen. 
 
-Ingen merknader. 

  
  
  
-Ingen merknad. 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune. 
-Ingen merknader. 

  
-Ingen merknad 

Eldrerådet. 
-Er bekymret for at utsikten i Tobb 
leilighetene blir hindret og ber om at dette 
blir tatt hensyn til i B2. Det er ønskelig at det 
bygges med flatt tak. 

  
-Det er prøvd i størst mulig grad og begrense 
utbyggingen i høyden med tanke på 
beboerne i TOBB leilighetene. Det er derfor 
kunn tillat med en etasje i felt B1 og to i felt 
B2, hvor terrenget skråner nedover. 
-TOBB- bygget og kommunehuset er 
utformet med saltak. Det tilføres derfor i 
bestemmelse §2.1.3 og 2.2.3 at bygge i felt 
B1 og B2 skal ha saltak med maks tillat 
takvinkel på 22 grader. 

Sistranda borettslag. 
-Synes det er uheldig med bebyggelse så tett 
inntil borettslaget. Dette gjelder både B1 og 
B2. B1 vil stenge for utsikten til beboerne.  

  
-Det er forståelig at man ikke ønsker tett 
bebyggelse inn på seg og at man ønsker 
utsikt. Det er allikevel slik at man i et 
sentrumsområde må påregne bebyggelse 
tett inn på seg. Området har over mange år 
vært regulert til både bolig, og i dagens plan 
offentlig tjenesteyting. 

 

Virkninger og endring av planforslag: 

Reguleringsplan oppfyller kommunedelplanens bestemmelser tilknyttet krav til leke- og uteoppholdsareal, og 

krav til sol- terreng- og miljøforhold og trafikksikker og tydelig adkomst, jfr. § 3.2.h. 

Det er lagt inn bestemmelse som sikrer krav til takutforming med saltak, og maks tillat takvinkel på 22 grader. 

Dette for å sikre beboerne i området en større forutsigbarhet med tanke på hvilke bygg som vil komme. Det vil 

også sikre et mer helhetlig inntrykk i form og uttrykk blant omkringliggende bebyggelse. Flatt tak er vurdert til 

å bryte for mye med dagens bebyggelse. Krav til taktype og vinkel er lagt inn etter gjennomgang av innspill fra 

Sistranda borettslag og eldrerådet.  

Planområdet med bebyggelse vil kunne innvirke på utsiktsforhold til naboer, da særlig fra TOBB- boligene. Det 

har tidligere vært bebyggelse her, men det er nå revet. Området består nå i hovedsak av lav vegetasjon. 
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Planbestemmelsene har i størst mulig grad prøvd å ivareta utsiktproblematikken for naboene i størst mulig 

grad, samtidig som man sikrer en tett og arealeffektiv utnyttelse av planområdet.  

Det er gjort endringer i parkeringsbestemmelsene for området B2 og B1. I bestemmelse § 2.2.5 økes 

minimumskravet for parkering til leilighet, til 2 plasser per enhet. Innenfor området B1 økes kravet til 1,5 per 

enhet. Parkeringsbestemmelsene endres da de ikke har vært i henhold til kommuneplanens bestemmelser. For 

området B1 er kravet i utgangspunktet 2 plasser per enhet. For å få en mer effektiv plassutnyttelse og fordi det 

er nærområdet til kommunehus og idrettshall, så settes det minimumskrav på 1,5 plasser per enhet innenfor 

området B1. 

Planbestemmelse § 2.1.1 endres fra området skal benyttes til bygging av kommunale omsorgsboliger, til 

området skal benyttes til bygging av boliger. Dette gjøres for å sikre større fleksibilitet for senere bruk av 

området. 

Det er i plan tatt inn en mulig utvidelse av dagens vei og fortau. Nåværende reguleringsplan fra 1981 hadde 

ingen bestemmelser tilknyttet størrelse på vei/fortau, ny plan setter begrensinger på 5 meter for vei og 3 meter 

for fortau. Man regner med å oppleve en økt trafikkmengde langs dagens vei opp mot fotballhallen. 

Trafikksikkerhet er derfor vurdert til å bli ivaretatt i dagens plan på en tilfredsstillende måte. Støy som følge av 

trafikkøkning er det tatt høyde for gjennom støykrav for inne og ute areal i planbestemmelsene. 

Vurdering: 

 

Planforslaget oppfyller ikke formålsområdet avsatt i dagens kommunedelplan, og krever således en ny 

reguleringsplan. Dagens formål er avsatt til offentlige bygg, mens reguleringsplan legger opp til bolig.  

Konklusjoner fra risiko - og sårbarhetsanalyse er innarbeidet i planbeskrivelsen og ivaretatt ved utforming av 

forslag til plan og bestemmelser. Planen er ellers tilstrekkelig grunngitt og dokumentert, er utført i samsvar 

med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og retningslinjer og kommunens overordnende planer. 

Det har kommet innspill fra naboer og eldreråd om at planen vil medføre tap av utsikt. Ny bebyggelse er forsøkt 

tilpasset dette med begrensninger på høyder, takutforming og takvinkel. For noen beboere innebærer 

utbyggingen endrede sol- og utsiktsforhold. Rådmannen vurderer fortetting i områder hvor man kan dra nytte 

av den infrastrukturen som allerede finnes, som positivt. Rådmannen mener at reguleringsforslaget ikke gir 

vesentlig ulemper for naboer, da man i størst mulig grad har forsøkt å tilpasse byggehøyde slik at færrest mulig 

mister utsikt.  

Utbygging av vei og fortau må ses i sammenheng med utbyggingen av fotballhallen. Det er lagt opp til en 

utvidelse av dagens vei for å møte økt trafikk som følge av utbyggingen i området. Trafikksikkerheten for alle 

som ferdes i området er dermed vurdert ivaretatt. 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplanen for 

Heia gård, som vist på plankart og planbeskrivelse datert 31.05.16, og planbestemmelser datert 31.08.16. 
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KORTREIST - REKLAMEFILM  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune støtter prosjektet Kortreist med kr 36.000,- til produksjon og distrubisjon av levende 

bilder fra reiselivsdestinasjonene i Frøya kommune.  

 

Det forutsettes at produktene kan benyttes fritt av de som har vært med på finansieringen. 

 

Midlene tas fra Reserverte tilleggsmidler 14901.1100.120  reduseres med kr 36.000,-. Ny saldo kr 

162.654,-   

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.09.2016 sak 114/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommune støtter prosjektet Kortreist med kr 36.000,- til produksjon og distrubisjon av levende bilder fra 

reiselivsdestinasjonene i Frøya kommune.  

 

Det forutsettes at produktene kan benyttes fritt av de som har vært med på finansieringen. 

 

Midlene tas fra Reserverte tilleggsmidler 14901.1100.120  reduseres med kr 36.000,-. Ny saldo kr 162.654,-   

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune støtter prosjektet Kortreist med kr 36.000,- til produksjon og distrubisjon av levende 

bilder fra reiselivsdestinasjonene i Frøya kommune.  

 

Det forutsettes at produktene kan benyttes fritt av de som har vært med på finansieringen. 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg 1 CV 

Vedlegg 2 Programbeskrivelse 

Vedlegg 3 Prosjektets budsjett  

 

Saksopplysninger:   
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Trønder-Tv ønsker å lage en produksjon som viser hva Trøndelag har å by på for den «kortreiste» turisten, og i 

den forbindelse ønsker de at Frøya kommune er med og finansierer prosjektet med kr 36.000,-.  De har kalt 

prosjektet for «Kortreist».  

 

Prosjektet kortreist er basert på et samarbeid mellom Trønder-TV, Trøndelag Reiseliv, Kystnorge m.fl. 

Formålet med prosjektet er å forene krefter knyttet til produksjon og distibusjon av levende bilder fra 

reiselivsdestinasjoner i vår region. 

 

Trønder-Tv er en relativt nystartet regional TV-kanal. Kanalen hadde sin første sending i februar 2015. 

Selskapet eies av mediehuset Trønder-Avisa og av TMM Prosuksjon, som har produsert TV-serier og 

enkeltprogram for rikskanalene i snart 30 år. Trønder-TVs program-utbud distribueres på egen kanal på 

Altibox, og på nett (www.t-a.no og www.trondertv.no ). TV-distribusjonen utøkes i nær framtid (Riks-TV og 

Canal Digital). 

 

Bakgrunn: 

 

Bakgrunnen for prosjektet er at mange trøndere vet lite om hva deres egen region har å by på av opplevelser. 

Idéen «Kortreist» er, helt kort beskrevet å plassere passernåla midt i Trøndelag, og slå en sirkel som tilsvarer 

inntil 4 timers reise fra sentrum. Dermed er vi innenfor en reisetid som gjør destinasjonen aktuell for både 

helgeturer og lengre opphold. Innenfor denne sirkelen skal de presentere ulike reisemål. Det gjøres et grundig 

forarbeid hvor Trøndelag Reiselivs kunnskap om destinasjonene, direkte kontakt med destinasjons-selskapene 

og destinasjonene selv og en del fjernsynsfaglige forhold legges til grunn.  

 

Tankene bak prosjektet «Kortreist» er i korte trekk disse: 

 Mange kjenner i liten grad  til de opplevelser de nokså nære omgivelsene byr på. Gjort på riktig måte, 

er dette godt TV, med vakker natur og morsomme og spennende opplevelser. Opptakene som gjøres 

har flerbrukspotensiale. 

 Kortreiste besøkende er like mye verdt som de som kommer langveisfra. Det er sann-synligvis lettere å 

hente kortreiste besøkende til kantsesongene, helger/langhelger. 

 I et miljømessig perspektiv finnes det gode argument for å ta i bruk de regionale opp-

levelsesmulighetene i større grad. 

 Nåværende kronekurs er enda en grunn til å orientere seg i egen region. 

 

Et TV-team vil i løpet av 2 – 3 dagers opptak ha materiale som kan avlede flere produkt. Opptakene vil gjøres 

med TV-kamera, drone og GoPro-kamera. 

 

 Et 20 – 30 minutter langt TV-program for visning på Trønder-TV og nett. 

 En kort presentasjon som passer inn i Trøndelag Reiselivs kanaler, rettet mot potensielle tilreisende 

fjernt og nært. 

 

Begge produktene kan fritt brukes / linkes til av destinasjonsselskapene og de destinasjonene som har bidratt til 

produksjonen.  

 

De tre første destinasjonene er klare, og det er Leka, Frøya og Hitra. Opptak på Leka er gjort unna, og Hitra og 

Frøya jobbes det med.  

 

Frøya Næringsforum: 
I samarbeid med Trønder Tv og programleder Arnstein Langåssve (regissør for bla Oda Spelet) har Frøya 

Næringsforum sagt seg interessert i å bli med på å lage en "reklamefilm" om Frøya. Bakgrunnen for dette er at 

vi har savnet en kortere og lengre film som kan brukes av  næringslivet, reiselivet, Blått kompetansesenter, 

Frøya Næringsforum og Frøya kom-mune  når man er ute i ulike oppdrag der det er naturlig å "promotere" 

Frøya. 

Det er ikke ønsket en standard film, men en film som tydeligjør Frøya`s hovedtanke om 24 t menneske og den 

sterke sammenhengen vi har mellom næring og kultur. Vårt mål er at Frøya skal fremstå som en attraktiv bo og 

arbeidsmarkedskommune. 

Det er derfor fra Frøya Næringsforums side bedt om en film som inkluderer: 

 Innovamar med dens betydning for lokalsamfunnet- Lokalt eierskap 
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 Bewi As, med dens betydning for lokalsamfunnet.- Lokalt eierskap 

 Frøya kommune, med kulturhuset og Storhallen  

 Glimt fra Musicalene og Frøyafestivalen 

 Hotell Frøya som et "lokomotiv" for reiseliv, "business" og rekreasjon 

 Tour D Frøya 

 Øyrekka med sine reiselivsaktører. 

 

Bidragsytere: 

Flere destinasjoner fra Frøya er forespurt om å bidra, og slik det ser ut i dag er det Innovamar (kr 25.000,-), 

Bewi (kr 15.000,-), Hotell Frøya (kr 8.000,-), Wold Kysttransport (kr 4000,-), Sula Rorbuer (kr 4.000,-), 

Mausundgløtt (kr 4000,-) , Kjeila Kro og Gjestgivere (kr 4000,-) samt Supen Pub (kr 2.500,-) som har sagt ja 

til å være med på finansieringen av prosjektet. Til sammen er de med på å finansiere kr 66.500,- 

 

Innovamar er opptatt av innhold, men også av distribusjonsformen. De har ingen kommentarer til 

innfallsvinkel og innhold, og syntes at prosjektet er greit, men påpeker at filmen må brukes og promoteres 

bevissst i ulike kanaler.    

 

Produksjonsselskapet ønsker å avklare om interessen er til stede for en slik produksjon på Frøya, og at Frøya 

kommune er med å støtter dette økonomisk. Forutsatt interesse, er planen å gjøre opptakene i august/september. 

Det er allerede foretatt filming på Leka og Hitra. Kystnorge er positive til prosjeket. 

 

Det er mottatt utviklingsmidler fra Innovasjon Norge og Medietilsynet for prosjektet. Det er det som gjør det 

mulig å komme ned på det kostnadsnivået prosjektet har.  

 

Kostnader og finansiering 

Tanken er å gjennomføre en kostnadseffektiv produksjon som avleder 2 produkt. Selve produksjonen skjer over 

2 – 3 dager, med et lite, men effektivt team. Ny teknologi, som er bedre og billigere, gjør TV-produksjoner 

billigere enn tidligere. Man vil trenge å fornye/ oppdatere informasjonen etter få år. Med det budsjettet en her 

opererer med, er det ikke vanskelig å se for seg en ny produksjon om 3 – 4 år.  Prosjektets budsjett Vedlegg 3. 

 

Innhold 

Det er utarbeidet et såkalt «synopsis», en helt grov programskisse, se vedlegg 2. Denne er utarbeidet før kontakt 

med de enkelte involverte i produksjonen. Så snart de vet hvem som er med på prosjektet, vil programleder 

Arnstein Langåssve ta kontakt med de enkelte i samband med utarbeidelse av endelig programplan. En 

befaring i forkant av produksjonen er også aktuelt. 

 

Foruten den markedsføring som ligger i prosjektet som sådan, vil alle deltakere ha rett til å linke til program og 

kortprogram fra sine hjemmesider og/eller framsyninger i de sammen-henger en måtte finne hensiktsmessig. 

Hans Petter Sundal er ansvarlig for prosjektet, med lang fartstid innen TV-produksjon. CV er vedlagt (Vedlegg 

1). 

 

Vurdering: 

Det er ofte snakket om at vi har behov for en film som vi kan bruke til å promotere Frøya når vi er ute i ulike 

oppdrag på vegne av kommunen. Nå har vi mulighet til å få laget en  i kortere og lengre film som kan brukes 

av både næringslivet, reiselivet, Blått kompetansesenter, Frøya Næringsforum og Frøya kommune  når man er 

ute i ulike oppdrag der det er naturlig å "promotere" Frøya. 

Gode reiseskildringer i medier er vel den beste og rimeligste markedsføringen en kan ønske seg? Nå har Frøya 

muligheten til å la både den kortreiste og langreiste turisten og andre grupper få se hva vår kommune ha å by 

på både av natur, mennesker, næring og opplevelser.  

 

Vi har også et ønske om å utvide turistsesongen. Gjennom å vise frem hva vi har å by på for den kortreiste 

turisten kan det også være med på å synliggjøre at Frøya kan besøkes på andre tider enn vår og sommer. 

 

Mange spør seg hva som er så spesielt med Frøya i forhold til andre kommuner. Vi kan med en slik film vise 

vår kraft og vårt mangfold, og ikke minst synliggjøre viktigheten av samarbeidet mellom kultur, idrett og 

næring. Vi har et næringsliv som har forstått viktig-heten av at man trenger å skape nye og spennende 
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arbeidsplasser, og at kultur og idrett er med på å gjøre Frøya mer attraktiv som en plass å besøke og bosette seg. 

Prosjektet «kortreist» vil trekke folks oppmerksomhet mot Frøya.  

 

Administrasjoen ser nytten av å ha filmer som flere aktører kan bruke i sin markedsføring av Frøya og 

anbefaler Frøya kommune å bevilge penger til prosjektet «Kortreist». 

 

Forhold til overordna planverk: 

 Kommuneplanen 

 Næringsplanen 

 Trepartssamarbeidet 

 Kulturplanen 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Reserverte tilleggsmidler 14901.1100.120  reduseres med kr 36.000,-. 

Ny saldo kr 162.654,- 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2027 

Sak nr: 

162/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U63 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

116/16 Hovedutvalg for forvaltning 15.09.2016 

162/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING VAKRE FRØYA AS 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

1. Vakre Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Vakre Frøya AS, 7011 Trondheim gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i 2. etg. i restaurant/bar/pub. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den 

23.06.16: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:      kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 

tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. 

nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv 

time etter stengetid. 

 

6. Geir Roger Vestvik Wærø f. 25.04.68 godkjennes som skjenkestyrer med forbehold 

om bestått etablererprøve og kunnskapsprøve. 

           Kenneth Wærø f. 13.12.73 godkjennes som stedfortreder.  

           Kenneth Wærø har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

7. Både styrer og stedfortreder må levere skatteattest, firmaattest og dokumentasjon på 

ansettelsesforhold innen 22.09.16 

 



Saknr: 162/16 

8. Geir Roger Vestvik Wærø må dokumentere bestått etablererprøve og kunnskapsprøve i 

alkoholloven innen 22.09.16 

 

9. Om ikke pkt. 7 og 8 er overholdt inne tidsfristen, vil ikke søknaden bli behandlet i 

kommunestyret og bevillingen faller bort J.f Alkohollovens § 1-10: 

«Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse 

av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. 

Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt 

bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet 

opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er 

endelig avgjort av kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives 

videre på den tidligere bevilling i inntil ytterligere en måned»  

Enstemmig. 
 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 15.09.2016 sak 116/16 

 

Vedtak: 

1. Vakre Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 

3. 

 

2. Vakre Frøya AS, 7011 Trondheim gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i 2. etg. i restaurant/bar/pub. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den 

23.06.16: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:      kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:   kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller der 

følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden 

før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv time 

etter stengetid. 

 

6. Geir Roger Vestvik Wærø f. 25.04.68 godkjennes som skjenkestyrer med forbehold 

om bestått etablererprøve og kunnskapsprøve. 

           Kenneth Wærø f. 13.12.73 godkjennes som stedfortreder.  

           Kenneth Wærø har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

7. Både styrer og stedfortreder må levere skatteattest, firmaattest og dokumentasjon på ansettelsesforhold 

innen 22.09.16 
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8. Geir Roger Vestvik Wærø må dokumentere bestått etablererprøve og kunnskapsprøve i alkoholloven 

innen 22.09.16 

 

9. Om ikke pkt. 7 og 8 er overholdt inne tidsfristen, vil ikke søknaden bli behandlet i kommunestyret og 

bevillingen faller bort J.f Alkohollovens § 1-10: 

«Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle 

eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. 

Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt 

bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og 

senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av 

kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere 

bevilling i inntil ytterligere en måned»  

Enstemmig. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vakre Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 

3. 

 

2. Vakre Frøya AS, 7011 Trondheim gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i 2. etg. i restaurant/bar/pub. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 121/16 den 

23.06.16: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller der 

følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden 

før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv time 

etter stengetid. 

6. Geir Roger Vestvik Wærø f. 25.04.68 godkjennes som skjenkestyrer med forbehold 

om bestått etablererprøve og kunnskapsprøve. 

           Kenneth Wærø f. 13.12.73 godkjennes som stedfortreder.  

           Kenneth Wærø har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

7. Både styrer og stedfortreder må levere skatteattest, firmaattest og dokumentasjon på ansettelsesforhold 

innen 22.09.16 
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8. Geir Roger Vestvik Wærø må dokumentere bestått etablererprøve og kunnskapsprøve i alkoholloven 

innen 22.09.16 

 

9. Om ikke pkt. 7 og 8 er overholdt inne tidsfristen, vil ikke søknaden bli behandlet i kommunestyret og 

bevillingen faller bort J.f Alkohollovens § 1-10: 

«Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle 

eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. 

Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i inntil tre måneder, så fremt 

bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og 

senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av 

kommunen innen tre måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere 

bevilling i inntil ytterligere en måned»  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad med aktuelle vedlegg. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Vakre Frøya AS overtok virksometen fra Nye Bryggen utested AS ved Wenche Boltås i juni 2016. 

Vakre Frøya skal drive Siholmen pøbb med restaurant og vil ha aldersgrense 20 år.  

De har frem til nå drevet på Boltås sin bevilling. De kom med ny søknad om bevilling innen tidsfristen 

30.06.16 og kunne dermed drive i 3 mnd på Boltås sin bevilling.  

Underveis i saken har det oppstått en situasjon der skjenkestedets styrer som vist i søknaden har trukket seg. 

Bekreftelse på ny styrer Geir Roger Vestvik Wærø kom den 15.08.16. 

Det mangler fortsatt noen papirer for at bevilling kan gis og det er satt en frist for innlevering av disse til 

22.09.16 for at søknaden skal gå videre til endelig avgjørelse i kommunestyret.  

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, og så fremt det ikke  

fremkommer opplysninger i skatteattestene som er til hinder for godkjenning, og at etablererprøve 

og kunnskapsprøve i alkoholloven er bestått, finner Frøya kommune å kunne tilrå at serverings- og 

skjenkebevilling innvilges, under følgende forutsetninger:  

 

- All dokumentasjon må være levert Kommunen innen fristen før søknaden vil bli behandlet i 

kommunestyret. Om ikke dette overholdes faller bevillingen bort. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2318 

Sak nr: 

163/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

U63 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

118/16 Hovedutvalg for forvaltning 15.09.2016 

163/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING OPPLEV FRØYA, FRØYCRUISE 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. 

(alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt 

på soldekk. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 
 121/16 den 23.06.16:  
 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:    kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 

tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. 

nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv 

time etter stengetid. 

 

6. Stig Bremnes f.21.02.72 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 

 

7. Valborg Bekken f. 01.01.76 godkjennes som stedfortreder. 

 

8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 15.09.2016 sak 118/16 

 

Vedtak: 

1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. 

(alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt 

på soldekk. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 
 121/16 den 23.06.16:  
 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:    kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller der 

følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden 

før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv time 

etter stengetid. 

 

6. Stig Bremnes f.21.02.72 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 

 

7. Valborg Bekken f. 01.01.76 godkjennes som stedfortreder. 

 

8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. 

(alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt 

på soldekk. 
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4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 
 121/16 den 23.06.16:  
 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:    kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller der 

følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden 

før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv time 

etter stengetid. 

 

6. Stig Bremnes f.21.02.72 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 

 

7. Valborg Bekken f. 01.01.76 godkjennes som stedfortreder. 

 

8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to 

 

Vedlegg: 

 

Søknad med aktuelle vedlegg. 

 

Saksopplysninger:   

 

Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes søker om skjenkebevilling inne i charterbåten 

«Frøycruise» på øvre og nedre salong (60 m2) og på soldekket. 

 

Stig Bremnes, søkes godkjent som styrer. Etablerprøve for serveringsvirksomhet 

og kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 

 

Serveringsloven bestemmelser er følgende: 

 

Attest fra politiet og NAV er levert uten anmerkninger. Det samme gjelder skatteattester for 

eierselskapet og styrer og stedfortreder. 

 
Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og øvrige dokumentasjoner, finner Frøya kommune å kunne tilrå at 

serverings- og skjenkebevilling innvilges. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

117/16 Hovedutvalg for forvaltning 15.09.2016 

164/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING MONA LISA RESTAURANT 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

1. Mona Lisa Restaurant ved Faruk Oqay innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og 

vin. 

2. Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin, jfr. § 1-7a, grunnet stedets beliggenhet, 

målgruppe og trafikk- og ordensmessige forhold. 

3. Bevillingene gjelder inne i Mona Lisa Restaurants lokaler med tydelig avgrenset uteområde,jfr. 

tegninger. 

 

Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter 

alkoholloven, K-sak nr 121/16, av 23.06.16. 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:     kl 09.00- 02.00 

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 

02.00: Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 

mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skej innen en 

halvtime etter stengetid. 

 

Faruk Oqay, f. 05.05.1974 godkjennes som skjenkestyrer. Trine Berg, f. 21.02.77 

godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om 

alkoholloven. Skjenkestyrer har også bestått etablererprøven i serveringsloven. 

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2016. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 15.09.2016 sak 117/16 

 

Vedtak: 

1. Mona Lisa Restaurant ved Faruk Oqay innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin. 

2. Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin, jfr. § 1-7a, grunnet stedets beliggenhet, målgruppe 

og trafikk- og ordensmessige forhold. 

3. Bevillingene gjelder inne i Mona Lisa Restaurants lokaler med tydelig avgrenset uteområde,jfr. 

tegninger. 
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Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter 

alkoholloven, K-sak nr 121/16, av 23.06.16. 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:     kl 09.00- 02.00 

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 

02.00: Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 

mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skej innen en halvtime 

etter stengetid. 

 

Faruk Oqay, f. 05.05.1974 godkjennes som skjenkestyrer. Trine Berg, f. 21.02.77 

godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om 

alkoholloven. Skjenkestyrer har også bestått etablererprøven i serveringsloven. 

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2016. 

 

Enstemmig. 
 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte 15.09.16: 

 

Skatteattestene er kommet inn, dermed tas pkt. 4 bort i vedtaket 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Mona Lisa Restaurant ved Faruk Oqay innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin. 

2. Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin, jfr. § 1-7a, grunnet stedets beliggenhet, målgruppe 

og trafikk- og ordensmessige forhold. 

3. Bevillingene gjelder inne i Mona Lisa Restaurants lokaler med tydelig avgrenset uteområde,jfr. 

tegninger. 

4. Skatteattest for Faruk Oqay og Trine Berg må leveres inn 22.09.16. 

 

Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter 

alkoholloven, K-sak nr 121/16, av 23.06.16. 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:    kl 09.00- 02.00 

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 

02.00: Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 

mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skej innen en halvtime 

etter stengetid. 

 

Faruk Oqay, f. 05.05.1974 godkjennes som skjenkestyrer. Trine Berg, f. 21.02.77 

godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om 

alkoholloven. Skjenkestyrer har også bestått etablererprøven i serveringsloven. 

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2016. 

 

Vedlegg: 
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Søknad med aktuelle vedlegg. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Søker Faruk Oqay har bestått kunnskapsprøve for serveringsbevilling.  

Både Faruk Oqay og stedfortreder Trine Berg har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.  

Skatteattest for enkeltpersonforetaket er uten restanser. 

Det er ingen anmerkinger i uttalelsen fra NAV. 

Det er enda ikke mottatt uttalelse fra Politiet. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, og så fremt det ikke  

fremkommer opplysninger i skatteattesten som er til hinder for godkjenning, finner Frøya kommune 

å kunne tilrå at serverings- og skjenkebevilling innvilges, under følgende forutsetninger:  

 

- Skattettest for Styrer og stedfortreder må leveres innen fristen før søknaden vil bli behandlet i 

kommunestyret. Om ikke dette overholdes faller bevillingen bort. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2606 

Sak nr: 

165/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

165/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

NYTT VALG AV EN MEDDOMMER I TINGRETTEN OG EN NY JORDSKIFTEMEDDOMMER 

FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Sondre Brynjulfsrud Bakke f. 07.04.88 velges som meddommer i tingretten for perioden 01.01.17 

– 31.12.20 

 

2. Lene Dahlø Skarsvåg f. 13.06.72 velges som jordskiftemeddommer for perioden 01.01.17 – 

31.12.20 med forbehold om vandelsgodkjenning. 

 

3. Som møte fullmektig i Forliksrådet velges: 

1. Kirsten R. Antonsen 

2. Martin Nilsen 

3. Pål Terje Bekken 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Lilly Gården som ble valgt som jordskiftedommer i sak 136/16 i KST, er over 70 år og kan derfor ikke sitte i 

rettsinstansen. 

Jørun Olav Brøset Foss som ble valgt som meddommer i tingretten har flyttet fra kommunen og må erstattes. 

 

Følgende personer er forspurt og har sagt ja: 

 

Jordskiftemeddommer:   Lene Dahlø Skarsvåg 

Meddommer i Tingretten:    Sondre Brynjulfsrud Bakke 

 

 

Møtefullmektig til forliksrådet: Kirsten R. Antonsen 

     Martin Nilsen 

     Pål Terje Bekken  

 

Politiet har ingen merkander på Bakke, Antonsen, Nilsen pg Bekken. Foreløpig ikke mottatt vandelsattest for 

Skarsvåg. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmann vurderer å innstille de 5 foreslåtte personene. 
 



Saknr: 166/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2434 

Sak nr: 

166/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

C83 &16 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

122/16 Formannskapet 20.09.2016 

166/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

FRITAK POLITISKE VERV INGRID SKJÆRSTEIN JOHANSEN  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 

resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 

belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2 

 

Ingrid Skjærstein Johansen innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

01.09.16 og ut valgperioden. 
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.09.2016 sak 122/16 

 

Vedtak: 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2 

 

Ingrid Skjærstein Johansen innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 01.09.16 og ut 

valgperioden. 
 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2 

 

Ingrid Skjærstein Johansen innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 01.09.16 og ut 

valgperioden. 
 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak. 
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Saksopplysninger:   

 

Ingrid Skjærstein Johansen søker om permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune fra 

01.09.16 og ut valgperioden. 

Årsak til søknaden er flytting ut av kommunen. 
 

Vurdering: 

 

 Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

 

Dersom Ingrid Skjærstein Johansen får innvilget permisjon må følgende medlemmer i Venstres 

gruppe velges: 

 
 Fast medlem i Kommunestyret 

 1. vararepr. i Formannskapet 

 Fast medlem i Hovedutvalg for forvaltning 

 1. vararep. i Administrasjonsutvalget 

 Personlig vara for Arnstein Antonsen i Trafikkrådet. 

 Personlig vara for Arvid Hammernes i Valgnemnda 

 Representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter 

 5. vararep. i Ankeutvalget 
 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2669 

Sak nr: 

167/16 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

167/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

ENDRING AV PERSONLIGE VARA TIL VARA I REKKEFØLGE I ELDRERÅDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets personlige varaliste endres til vara i rekkefølge. 

 

1. Torbjørn Taraldsen 

2. Guttorm Reppe 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyresak 127/16 ble det vedtatt personlig vara for medlemmene Bjørnar Flatval og Marit Pettersen. 

 

MEDLEMMER: PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: 

Marit Pettersen Torbjørn Taraldsen 

Bjørnar Flatval Guttorm Reppe 

 

 

Eldrerådet ønker å gjør om på dette da de mener det er viktig at de er fulltallige på møtene, og det å ha 

personlig vara vanskeliggjør dette. De blir en mer å velge i ved forfall. 

 

Kommunelovens § 10.Faste utvalg. Komiteer. Pkt. 6: 

 

«Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 

faste utvalg og komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det 

organ som har fått myndighet til å opprette vedkommende komité» 
 

Vurdering: 

 

Rådmann vurderer at det vil være hensiktsmessig å endre personlig vara til vara i rekkefølge. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2558 

Sak nr: 

168/16 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

030 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

168/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

HØRING PÅ NY KOMMUNELOV  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune støtter seg på KS sin behandling av høringen til den nye kommuneloven, og anser at KS 

ivaretar kommunens interesser i denne sak. 

 

 

Vedlegg: 

 

Debattgrunnlag ny kommunelov 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunelovutvalget la 10.3.2016 fram NOU 2016:4 Ny kommunelov. Utvalget har foretatt en helhetlig 

gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret og fremmer forslag til ny lov om 

kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte utredningen på 

høring 6.4. med høringsfrist 6.10 

KS vil avgi uttalelse i Landsstyret 28.10. Debattgrunnlaget er ment å brukes av kommunene for behandling hos 

kommunene. 

 

Utvalget foreslår at grunnstammen i dagens kommunelov videreføres. Etter utvalgets vurdering ivaretar loven 

de mest sentrale hensynene på en god måte, samtidig som det på flere områder er behov for endringer og 

justeringer. 

Utvalget mener forslag til endringer i loven samlet sett bidrar til å styrke det kommunale selvstyret, forbedre 

egenkontrollen hos kommunene inkludert styring og kontroll med virksomheter som utfører oppgaver for 

kommunen og forenkle reguleringen av kommunesektoren. Utvalgets grunnleggende vurderinger og hensyn: 

1. Styrket kommunalt selvstyre 

2. Styrket folkevalgt styring i kommunene 

3. Effektive, tillitsskapende og bærekraftige kommuner 

4. En økonomiforvaltning som bygger opp under selvstyret og den lokale handlefriheten 

5. En god egenkontroll og mer samordnet statlig kontroll og tilsyn 

6. Kommuneloven skal bli enklere og mer tilgjengelig for brukerne 

 

Debattgrunnlaget er i hovedsak strukturert etter oppbyggingen av lovforslaget. Etter mandatet skal hensynet til 

forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk anvendbarhet stå sentralt ved utarbeiding av lovteksten. Dette 

er det enklere å vurdere ved å følge lovforslagets oppbygging enn oppbyggingen av utredningen. Det gjøres 

rede for utvalgets forslag med vekt på nye forslag/forslag til endringer i dagens kommunelov.  

Dernest følger en foreløpig vurdering og anbefaling fra administrasjonen. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen innstiller på at Frøya kommune støtter seg på KS sitt arbeid i forbindelse med høringen av ny 

kommunelov, og at våre interesser i denne saken er ivaretatt gjennom KS sitt arbeid. 
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Saknr: 169/16 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

29.09.2016 

Arkivsaksnr: 

16/2683 

Sak nr: 

169/16 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

G00 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

169/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

STRATEGI 2030 - HØRINGSSVAR FRA FRØYA KOMMUNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune støtter KS`og øvrige kommunener i Sør-Trøndelag sine anmerkninger til høringsbrev og 

høringsnotat dat. 20.06.2016 fra helse Midt-Norge RHF.  

 

 

Vedlegg: 

 

Strategi 2030 høringsbrev 

 

Saksopplysninger:   

 

Helse Midt-Norge har sendt grunnlaget for en ny strategi for utvikling av spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, 

Strategi 2030- fremragende helsetjeneste - på høring. 

 

I høringsbrevet listes opp 4 strategiske mål: 

 

1. Vi innfrir pasientenes helsetjeneste 

2. Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse 

3. Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell 

4. Vi er gode lagspillere 

 

Høringsinnspillene skal være på et overordna nivå utformet i tråd med 4/5 punkter. 

1. Om beskrivelsen av drivkreftene 

2. Dilemmaer og mulige veivalg 

3. Ambisjon og strategiske mål 

4. Viktige områder som er utelatt 

5. Eventuelt 

 

En arbeidsgruppe har på vegne av KS og kommunene i Sør-Trøndelag, laget forslag til uttalelse. 

Arbeidsgruppens medlemmer har vært: Bjørn Buan, samhandlingsleder SiO, Runar Asp, samhandlingsleder 

Værnesregionen, Bernt Tennstrand, rådmann Røros, Leena Stenkløv, leder Fosen helse og Marte Walstad, 

kommunelege Trondheim. Tor Langvold har vært arbeidsgruppas sekretær. Arbeidsgruppa har foreslått en 

uttalelse som ble vedtatt i rådmannskollegiet i Sør-Trøndelag.  

 

Uttalelse: 

 

Kommunene i Sør-Trøndelag har følgende synspunkt å anmerke til høringsbrev og høringsnotat dat. 

20.06.2016 fra helse Midt-Norge RHF: 

 

Oppsummering 
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RHF`et ønsker å produsere helhetlige og sammenhengende helsetjenester for innbyggerne. Den viktigste 

samhandlingsparten, kommunene, er ikke invitert til å delta i utarbeiding av strategien. Vi forutsetter å bli 

invitert med som aktiv deltaker i operasjonaliseringen av strategien. Vi forutsetter også som en viktig premiss 

at arbeidet med felles pasientadministrativt system og journal involvererkommunene. 

 

2. Vi synes DMS- /DPS `enes rolle og betydning for helsetilbudene i distriktene er svark formulert i strategien. 

Dette tjenestetilbudet er avgjørende viktig for at kommunene skal kunne greie å gjennomføre 

Samhandlingsreformen for sin del. Framtidas tilbud for barn, unge og voksne som berøres av rus og psykiske 

problemer må utvikles videre for å få til et  helhetlig, og tilfredsstillende tjenestetilbud. 

 

3. Kompetanse/arbeidskraft må sikres i kommunehelsetjenesten så vel som i spesialisthelsetjenesten gjennom 

tett samarbeid, også med utdanningsinstitusjonene. Eksisterende samarbeid må ligge tilgrunn for et utvidet 

samarbeid om kompetanseoverføring som kommunene vil trenge for å kunne overta nye oppgaver fra 

spesialisthelsetjenesten. 

 

4. Økonomien i forbindelse med overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til 

Kommunehelsetjenesten er lite berørt i strategien og kan kun løses i prosess og dialog mellom RHF`et, HFène 

og kommunene. Strategien sier at spesialisthelsetjensten skl bruke mindre penger og gi færre tjenester 

fremover.  Det er viktig å ikke skape forventninger i befolkningen om at kommunene skal være i stand til å 

overta oppgavene uten noen form for økonomisk eller kompetansemessig påfyll. Strategien snakker tross alt om 

fremragende helsetjenester, og dette begrepet kan skape falske forhåpninger i befolkningen om flere og bedre 

tjenester totalt sett.  

 

5. Helsefremmende tiltak, forebygging/mestring er lite berørt som tiltak for å redusere pågangen etter 

helsetjenester. Tiltakene må formuleres og gjennomføres der folk bor,- i kommunene. 

 

6. Trøndelag blir ett fylke fra 01.01.2018. Hvordan vil det påvirke foretaksnivået? 

 

Til det enkelte oppsummeringspunkt, bemerkes følgende: 

 

Til 1: 

Utfordringsbildet slik HM-N beskriver det for sin organisasjon tas til etterretning. 

 

Kommunene har to sentrale krav til dette punktet. Det er deltakelse når strategiene  

Skal operasjonaliseres og det er involvering i prosessen med å innføre nytt  

Pasientadministrativt journalsystem. 

 

Det ligger et potensiale i velferdsteknologi, både i behandling, oppfølging, kommunikasjon, 

veiledning og samhandling. 

 

Pasientens helsetjeneste og pasientens medbestemmelse er en premiss som det må være 

enighet om mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Likeverd, anerkjennelse og respekt av 

alle parter er stikkord i denne sammenheng. 

 

Til 2: 

Dersom HM-N mener noe med DPS-/DMS ène som en såkalt 1,5 linjes tjeneste, må dette 

komme tydeligere fram i strategien. Så langt en kan lese høringsnotatet, er dette helsetilbudet i regionene i 

Sør-Trøndelag ikke nevnt i overbevisende grad. Vi mener styrking og utvikling av DMS- /DPS ène  at både 

kommunene og spesialisthelsetjeneste skal lykkes for å møte og innfri tydelige nasjonale føringer som 

Samhandlingsreformen (her er det i tillegg til Samhandlingsreformen flere nasjonale føringer som ligger til 

grunn) 

 

DMS-/DPS`ene er i vårt hode like viktig for at Spesialisthelsetjeneste skal lykkes sett ift.  

Ansvars - og oppgaveforskyving. Rus og psykisk helse blant unge krever økt samhandling. Ungdom som faller 

utenfor utdanningsløpet av ulike grunner og som ikke klarer seg i voksenlivet, fører til at mange får psykiske 

problemer og rusproblematikk. Det er viktig med desentraliserte tilbud, spesielt fordi det er flere involverte 

parter rundt barn og unge; familie, barnehage, skole, fritid og den kommunale helsetjenesten. 
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Til 3: 

Vi må sikre kompetanse og arbeidskraft. 

Kommunene kan bli den tapende part av ulike årsaker i kampen om fagpersonell. Vi ser det 

allerede innenfor enkelte faggrupper som er nøkkelpersoner i kommunehelsetjenesten; lege, 

fysioterapeut og sykepleiere spesielt. Det er viktig med godt samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene. Det foregår i 

dag en dreining i kommunehelsetjenesten fra generalist til at det vil kreves mere 

spesialisering pga oppgaveoverføring. Turnusleger og sykepleiestudenter velger bort utkantkommunene. 

Omdømmet til kommunehelsetjenesten må høynes.  

 

Nye oppgaver blir tildelt i hht til Samhandlingsformen og primærhelsemeldingen. 

Det viser seg at kommunene har møtt utfordringene i Samhandlingsreformen godt, men 

befolkningssammensetningen, oppgaveoverføringene og de drivkreftene som er i samfunnet 

mot f.eks. kraftigere sentralisering, vil gi kommunene, spesielt utkantkommunene, store 

utfordring hvis det ikke sikres kvalifisert personell. 4. Økonomi blir et helt sentralt tema når nye oppgaver skal 

skyves over på kommunene. Kommunene ønsker at det nedsettes en «økonomigruppe» som sammen kan gjøre 

felles beregninger over kostnader som vil følge med oppgaveforskyvningen og hvilke økonomiske og evt. andre 

insitamenter som ligger til grunn for oppgaveforskyvningen. Det innbefatter bl.a. kostnader til medisinsk 

utstyr, medisinsk forbruksmateriell og til nye ansatte. 

 

Til 5.  

Kommunene er innstilt på å forsterke arbeidet med folkehelsearbeidet og gjøre det som er 

mulig for å dempe behovet for helsetjenester gjennom god planlegging av ramtidssamfunnet. Forebygging og 

mestring er sentrale stikkord i denne sammenheng.  

 

Dette betyr at både vi og spesialisthelsetjenesten har et folkehelseperspektiv og at våre ulike fagmiljøer er 

engasjert i hva som kan gjøres for å fremme helse og forebygge behov for helsetjenester på våre ulike 

områder. Spesialisthelsetjenesten bidrar til oppbygging av kunnskap om bedre forebygging, behandling og 

oppfølging av de store sykdomsgruppene. Helsefremmende og forebyggende arbeid skjer i samarbeid. 

Rapporten som omhandler Rehabilitering (i stort) som ble utarbeidet i Helse Midt-Norge`s regi, bør angi 

retning i en strategi. 

 

Det er utfordringer knyttet til mange flere flyktninger/innvandrere i kommunene. Hva er 

deres helsestatus og hvordan takler helsevesenet deres helsemessige utfordringer fysisk og 

ikke minst mentalt? 

 

Hvordan påvirkes helsesituasjonen for befolkningen av sykdommer som kommer fra andre 

verdensdeler? 

 

Kommunene ser for seg et tett samarbeid om smittevernet. 

 

Til 6.  

Kommunereformen går inn i avslutningsfasen i denne Stortingsperioden. Trøndelagsfylkene 

blir til ett fylke fra 1. januar 2018. Etter sammenslåingen blir det to helseforetak i Trøndelag. Skal HM-N 

fortsette med to som i dag, evt i en overgangsperiode, og deretter smelte de to sammen til ett, og hvordan skal 

kommunene involveres i den prosessen? 

 

Til slutt noen generelle synspunkter om strategien. 

 

Bidrar strategien til å fremme ideene bak Samhandlingsreformen og viser strategien retning? 

 

Alt som har med samarbeid mellom kommunene og sykehus om kvalitet på helsetjenestetilbud/helsetjenester 

har med «Pasientenes helsetjeneste» og god kvalitet på tjenesten å gjøre. God oppfølging av kronikere er en 

del av dette (sekundær og tertiærforebyggende arbeid).  

 

I perspektivet ansvars- og oppgavefordelingen som har pågått de senere årene, har vi ikke lyktes godt nok med 

å involvere legene, både i kommunene og i sykehusene. 

 



Saknr: 169/16 

Bør strategien si/gi føringer om hvordan denne skal hånderes? Utviklingsarbeidet i HFène og i kommunene 

bør i større grad få medvirkning fra leger ikke bare fra personell i administrasjon og ledelse spesielt når det 

gjelder oppgavefordeling. 

 

For oss er det viktig at man omtaler i et eget punkt all innsats for å dempe behovet for helsetjenester; 

folkehelsearbeid og primærforebyggende arbeid. 

 

I stedet for en 4. strategi som sier noe om «Gode lagspillere»,  synes vi den 4. strategien bør være for 

eksempel; 

 

Vi gjør det som er mulig for å dempe behovet for helsetjenester, jfr. pkt. 5 med kommentarer. 

 

Gode lagspillere må vi være på alle 4 punkt! 

 

Når det gjelder gode lagspillere; for å møte dette og innfri ønsket, er det helt essensielt at 

kommunene blir involvert på alle nivå fra tidlig fase og gjennom et utviklingsløp til sluttprodukt - dette for å 

sikre god nok forankring og eierskap vi kan ikke lenger operere som om det er «mitt og ditt». Det må være 

reell innflytelse og likeverdighet også i praksis ikke bare i teori, ambisjon og intensjon.  

 

Det felles samfunnsoppdraget kommunene og spesialisthelsetjenesten har med å sikre befolkningen helsehjelp, 

må tydeliggjøres gjennom samhandling og at felles avtaler/ retningslinjer og pasientforløp blir fulgt opp. 

 

Vi må bygge på avtaleverket og de samarbeidsavtaler som ligger til grunn for samhandlingen og la det være 

grunnlaget for strategisk å sikre helhetlige tjenester, kommunikasjon og informasjon på tvers av nivåene. 

Avtaleregimet skal gi likeverdige og aktive parter. Vi er gjensidig avhengig av hverandre og den samhandling 

som skal være for å innfri pasientenes helsetjeneste. 

 

Vurdering: 

 

Rådmann har spurt internt i organisasjonen om innspill til strategi 2030. Det er innkommet følgende 

svar/tanker til strategien: 

 

   Underlig at ikke kommunene som den største og viktigste samarbeidspartner er invitert til utforming 

av strategien. Sikre at kommunene dras med i arbeidet med å implementere/operasjonalisere 

strategien. 

   Som kommune i distriktet opplever vi at vi noen ganger blir gjenstand for kutt i budsjetter og mister 

tilbud eller beredskap innen helse. Ett eksempel er ambulanseberedskapen i Frøya kommune. Med 

spesielt blikk på øyrekken, ser vi at forutsigbarheten i og tilgjengeligheten av transport-tilbudet idet 

helseforetaket overtar ansvaret for pasienten ikke er god nok. Under 5.1 står det følgende; «Våre 

pasienter opplever tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester». Her må man ta innover seg at 

man i distriktene må beregne at samme beredskap koster mer enn i tettbygde strøk. Velferd koster, og 

det skal ikke være en selvfølge at man kutter mest der hvor «bruken» er minst, men like fullt 

beredskapen er like påkrevd. 

   Savner mer fokus på spesialisthelsetjenestens rolle i forebygging. Likeså bør man på alle strategiske 

punkt være opptatt av godt lagspill, idet det er helheten som betyr mest for pasientene.  

 

Rådmannen vurderer at innkommet innspill ivaretas av KS`sitt høringssvar. Rådmann innstiller derfor på at 

Frøya kommune støtter KS`og øvrige kommunener i Sør-Trøndelag sin uttalelse til høringsbrev og høringsnotat 

dat. 20.06.2016 fra helse Midt-Norge RHF. Uttalelsen som gjengitt i saksopplysninger sendes inn som Frøya 

kommunes høringssvar. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel/Levekår og folkehelse: alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en 

meningsfull herdag med høy livskvalitet uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. 
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HØRINGSNOTAT OM OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIMÆRHELSETJENESTEMELDINGEN 

OG OPPGAVEMELDINGEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunes høringsinnspill til  departementet i «forslag om endringer i 

primærhelsemeldingen og oppgavemeldingen» er som gjengitt i kursiv i  saksopplysningene. 

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsnotat 

Høringsinstanser 
 

Saksopplysninger:   

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til lovendringer blant annet i 

forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen. 

Det foreslås blant annet å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Videre foreslås det lovendringer som er nødvendige i forbindelse med overføring av 

tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene  

Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner. 

 I høringsnotatet foreslås også endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og 

tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 

seksuelle overgrep.  

I tillegg foreslås det lovendringer for å tydeliggjøre kontaktlegeordningen samt kommunens plikt til 

psykososial beredskap og oppfølging. 

Stortinget har besluttet å overføre det offentliges ansvar for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til 

kommunene. Stortinget har også vedtatt at det skal etableres en forsøksordning hvor kommuner kan få 

ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS).         Dette skjedde ved Stortingets behandling av 

Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner og Innst. 333 S 

(2014-2015) den 9. juni 2015. 

Videre har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag ved behandlingen av Meld. St. 14 (2014-2015) 

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet den 12. november 2015. Forslaget til lovfesting av 
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kompetansekrav er en del av departementets oppfølging av kommunens plikt til psykososial beredskap 

og oppfølging, er ikke omtalt i meldingen. 

Det tas sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2017. 

 

Om høringsnotatet 

Høringsnotatet inneholder lovforslag knyttet til følgende oppgaver/tema: 

• Krav om at kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, helsesøster 

og jordmor. Det tas sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018.  

• Krav om at kommunen må ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg. Disse 

lovendringene skal etter planen tre i kraft først fra 1. januar 2020. 

• Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene 

• Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring. 

• Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep. 

• Etablering av en forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte 

distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

• Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra 

fylkeskommunene til kommunene. Kommunens ansvar foreslås regulert i helse- og 

omsorgstjenesteloven, mens pasientens rettigheter foreslås regulert i pasient- og 

brukerrettighetsloven. 

• Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven. 

• Tydeliggjøring av kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og 

oppfølging. 

 

 

Uttalelse- høringssvar fra Frøya kommune 
 

Lovfesting av profesjoner 

En opplisting av noen lovpålagte profesjoner og utelukking av andre som  kanskje er like viktige , vil 

gjøre kommunen mindre fleksibel i sin vurdering av hvilken kompetanse som er til det beste for å 

dekke brukernes behov til enhver tid. Så fort man lovfester noe, er det fare for at kommunene 

prioriterer dette fremfor andre behov som befolkningen i kommunen per tid har. Dette kan også virke 

mot intensjonen om økt tverrfaglighet og kompetansebredde som ligger i primærhelsemeldingen. 

En annen utfordring for kommuner i distriktet vil være å faktisk innhente den kompetansen som er 

lovpålagt. Som eksempel har Frøya kommune hatt utlyst en psykologstilling over lengre tid, uten å 

lykkes å ansette noen i stillingen. Ved å si at man skal ha knyttet til seg profesjonen, dvs om 

nødvendig samarbeide med andre kommuner/private tjenesteytere, vil man risikere proforma 

stillinger med liten praktisk nytte for kommunen. 

Kommunal veiledningsplikt 

Det er vurdert fra departementet side at denne veiledningsplikten ikke vil få store økonomiske 

konsekvenser for kommunene. Dette grunngis i at dette er lovfesting av allerede gjeldende praksis. 
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Det er viktig å presisere at dette ikke kan anta en form som bidrar til økte ressurskrav for kommunene 

uten at det følger sentrale midler med. 

Krav til ledelse 

Det er positivt at det settes fokus på ledelse og styringssystemer for kommunale tjenester. 

Pasient- bruker- og pårørendeveiledning 

Dette er en viktig kommunal rolle i folkehelseperspektivet, men også for å sikre trygge innbyggere. 

Her er det også viktig å samarbeide med frivilligsentraler og brukerorganisasjoner.  

Forebygging, avdekking og avverging av vold og seksuelle overgrep 

Det er mye å hente innen dette arbeidet, også kommunalt. Det er derfor viktig med en tydeliggjøring i 

lovverket av dette. 

Videre er det viktig at kommunene tar dette inn i sine handlingsplaner, og gjør sine virksomheter i 

stand til å forebygge, avdekke og avverge gjennom økt kompetanse hos tjenestetilbyderne. 

Forsøksordning for kommunal drift av DPS 

 Pr i dag er ansvarsfordelingen mellom kommune og distriktpsykiatrisk senter (DPS) som følger:  

Fastlegen forestår enkel utredning, behandling, medisinering og skal ivareta medisinsk koordinator   

funksjon. De kommunale psykiatritjenestene bistår med boveiledning og et meningsfullt 

aktivitetstilbud. De skal kunne observere pasientene for de som har behandlingsansvar (fastleger, 

DPS). Det skal gis et behandlingstilbud, - hovedsakelig gruppebasert (KID-kurs etc.), til lettere 

psykiske lidelser. DPS håndterer saker der det kreves utredning og behandling som er mer avansert 

enn det fastlegene kan tilby.  

Frøya kommune mener at dette forslaget er et stort steg i feil retning. En forsøksordning i seg selv vil 

kunne pulverisere allerede gode fagmiljøer, og kanskje påvirke tilbudet i de kommunene som blir 

omfattet av dette. Vi vet at det særlig for distriktskommuner er vanskelig å tiltrekke seg riktig 

kompetanse, og det er viktig at utredning og behandling som er mer avansert enn det fastlegene kan 

tilby, foregår i et godt og tilstrekkelig stort fagmiljø som dagens DPSer representerer. Man kan 

likevel se på bedring av samarbeid og samarbeidsformer mellom kommunene og DPS, slik at 

tjenesten for brukerne føles mest mulig strømlinjeformet. 

Frøya kommune ser ikke at en slik forsøksordning og en eventuell forvaltningsreform vil gi brukerne 

bedre tjenester innenfor psykiatrifeltet.  

Overføring av offentlige tannhelsetjenester til kommunene, jfr. oppgavemeldingen 

Overføring av tannhelsetjenestene til kommunene vil være en vesentlig endring både administrativt og 

økonomisk.  

Dagens tannhelsetjeneste synes å fungere bra,  med likhet i tjenestetilbudet til brukerne. 

Undersøkelser fra Danmark viser at man bør opp i en kommunestørrelse på 50.000 mennesker, for å 

kunne drive en bærekraftig tannhelsetjeneste.   

Man bør heller se på forsterkningen av den forebyggende siden av tjenesten, og styrke 

veiledningsmulighetene i kommunene fremfor å overføre ansvar for drift til kommunene. Vi mener 

nøkkelen til en mer effektiv og forbedret tannhelsetjeneste,  og lavere kostnader på lang sikt, ligger i 

forebyggende arbeid.  
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I uttalelser fra tannleger legges det vekt på at det i dagens fylkeskommunale drift er et godt blandet 

og veldig variert behandligsspektrum, dvs. det føles givende å behandle både barn, voksne, eldre og 

funksjonshemmede pasienter. Man frykter at man i en kommunalt driftet tannhelsetjeneste vil miste 

voksne pasienter og kun arbeide med de tyngre pasientene, pasienter fra sykehjem og barn. Det gjør 

det mindre attraktiv for tannleger å jobbe på en kommunal tannklinikk, noe som igjen kan medføre 

vanskeligere rekruttering,  mer utskifting i bemanning, mer ustabil drift og dermed større kostnader. 

Frøya kommune mener dette er en feilslått reform som ikke vil bidra til bedre tannhelsetjenester for 

brukerne og med fare for store ulikheter i tilbud fra kommune til kommune. 

For selve tannhelsetjenesten betyr overføringen til kommunene en desentralisering. Vi etterlyser ett 

større søkelys i høringen på hva en overføring av tannhelsetjenesten innebærer i forhold til kostnader, 

kvalifisert personal, fagmiljø og behandling av pasienter. 

Om en  lovendring om kommunal ansvarsovertakelse gjør det lettere å møte de utfordringene man 

møter i tannhelsetjenesten, særlig på det forebyggende området, anses som svært usikkert. 

Helseinstitusjoners plikt til å oppnevne en kontaktlege 

  Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten foreslås pålagt en plikt til å oppnevne kontaktlege for    

pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller  

oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. 

Dette er et forslag uten betydning (økonomisk/administrativt) for kommunen, men av stor positiv 

betydning for brukerne av spesialisthelsetjenesten. Kommunen støtter denne tydeliggjøringen. 

Det er imidlertid viktig at man ivaretar brukerens interesser og åpner for bytte av kontaktlege 

dersom dette er et ønske fra bruker.  

Kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging 

I forslaget til lovregulering i helse-og omsorgstjenesteloven, legges det inn en tydeliggjøring hva 

gjelder kommunenes ansvar for psykososial beredskap og oppfølging. Her ligger det et krav om 

beredskap og beredskapsplanlegging. Det foreslås ikke noen lovfesting av psykososiale kriseteam 

eller hvordan disse skal organiseres. Det ligger derfor til hver enkelt kommune å vurdere om dagens 

beredskap fyller lovkravet. 

Oppsummering og konklusjon  

Likeverdige og helhetlige tjenester, med like tilbud uavhengig av hvilken kommune du bor i, bør alltid 

være ledestjernen for all drift av tjenester. 

Pasientens behov i sentrum, gode og likeverdige tjenester synes også å være formålet med 

primærhelsemeldingen og oppgavemeldingen. Man anser at deler av lovendringene fremsatt i 

høringen støtter dette formålet, mens andre, som overføring av tannhelsetjenester og drift av DPS til 

kommunene, heller vil bidra til det motsatte. 

Vurdering 

 

Rådmann har nedsatt en gruppe/innhentet tilbakemeldinger fra aktuelle fagfolk, som har sett gjennom de nye 

lovforslagene. Eksternt har rådmann innhentet synspunkter fra tannhelsetjenesten. Tilbakemeldingen fra 

gruppen er som gjenngitt i saksopplysninger. Rådmann innstiller på at gruppens uttalelse (gjengitt i kursiv) er 

Frøya kommunes uttalelse til departementet i saken. 
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Protokoll fra møte 01.09.16 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 01.09.16 
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FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret:
Møtested:

Kommunestyresalen,
Frøya rådhus

Møtedato:
01.09.2016

Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte
10:00-13:20 22 av 23

Frå og med sak:
Til og med sak:

144/14
154/16

Faste reuresentanter i Kommunestyret i perioden 2015 - 2019

Arbeiderpartiet:

Berit Flåmo

Kristin Reppe Storø
Pål Terje Bekken
Gunn Heidi Hallaren

Torbjørn Måsøval
Geir Egil Meland
Vida Zubaite-Bekken
Heidi Taraldsen

Sigrun Sumstad Sørdal
Ann Kristin Kristoffersen

Åme Ervik

Helge Borgen

Sosialistisk Venstreparti;

Ola Vie

Fremskrittspartiet:

Aleksander Søreng
Hans Kristian Werkland

Bjørnar Gisle Grytvik

Høyre:

Martin Nilsen

Remy Strømskag

Senterpartiet:

Knut Åme Strømøy

Venstre:

Arvid Agnar Hammemes
Ola Agnar Grønskag
Ingrid Skjærstein Johansen
Tove Merete Vedal

Faste representanter med forfall:

Arbeiderpartiet:

Sigrun Sumstad Sørdal
Sosialistisk Venstreparti:

Ola Vie

Fremskrittspartiet:

Hans Kristian Werkland

Venstre:

Arvid Agnar Hammemes
Ingrid Skjærstein Johansen
Tove Merete Vedal

Vararepresentanter som matte:

Arbeiderpartiet:

Randi Rabben
Eli Ann Karlsen

Sosialistisk Venstreparti:

Eskil Sandvik

Fremskrittspartiet:

Mona Olsen Skarsvåg

Venstre:

Harald Ole Aursøy
Susan Sæther



Merknader:

l. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
2. Rep. Randi Rabben ble innvilget permisjon frå kl 13.00. Rep. Eli Ann Karlsen tiltredde

kl 13. 00.

Underskrift:

?A i&n-L fciikl^A
Berit Flåmo

Ordfører
Pål Terje Bekken

Protokollunderskriver

.^-»ovete!^
Sekretær
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144/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 23.06. 16

Vedtak:

Protokoll frå møte 23. 06. 16 godkjennes som framlagt

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 23.06. 16 godkjennes som framlagt.

145/16
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

146/16
RAPPORT FRÅ FORVALTN1NGSREVISJON AV SAMHANDLINGSREFORMEN

Vedtak:

l. Kommunestyret tar rapport frå forvaltningsrevisjon av samhandliugsreformen til orientering.

2. Kommunestyret anbefaler rådmannen å fortsette arbeidet for å redusere sårbarhet knyttet til
sykepleiefaglig kompetanse ved sykehjemmet ved korttidsfravær.

3. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak for å øke kommunensbruk av SiO.

4. Kommunestyret ber rådmannen invitere samhandlingsdircktoren ved St. Olavs hospital til et
kommunestyremøte for å orientere om samhandlingen mellom kommunen og St. Olavs hospital.

5. Rådmannen bes rapportere om oppfolgingen av rapporten innen 31. 12.2016.

Enstemmig.



Forslag til vedtak:

l. Kommunestyret tar rapport frå forvaltning sre visjon av samhandlingsrefonnen til orientering.

2. Koinmunestyret anbefaler rådmannen å fortsette arbeidet for å redusere sårbarhet knyttet til
sykepleiefaglig kompetanse ved sykehjemmet ved korttidsfravær.

3. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak for å øke kommunens bruk av SiO.

4. Kommunestyret ber rådmannen invitere sainhandlingsdirektøren ved St. Olavs hospital til et
koiiimunestyremøte for å orientere om samhandlingen mellom kommunen og St. Olavs hospital.

5, Rådmannen bes rapportere om oppfølgingen av rapporten innen 31. 12.2016.

147/16
RAPPORT FRÅ SELSKAPSKONTROLL AV HAMOS FORVALTNING IKS

Vedtak:

Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:

l. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i tråd med
revisjonens anbefalinger.

2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd

med krav frå Mitjødirektoratet.
4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret blir

lik i eierkommunene.

Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at dette etterkommes.

Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i forbindelse med neste behandling
av eierskapsmeldingen i kommunestyret.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kontra llutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:

l. Eieme gjør en vurdering av styre samniensetning og praksis for valg av styre
i tråd med revisjonens anbefalinger.

2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik

at den blir i tråd med krav frå Miljødirektoratet.
4. Selskapet og eieme sikrer at delegering av myndighet for innfordring av

renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.

Kominunestyret ber fomiaiinskapet og komniunens eierrepresentant sørge for at dette etterkommes.

Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i forbindelse med neste behandling av
eierskapsmeldingen i kommunestyret.



148/16
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2020

Vedtak:

Kommunestyret i Frøya kommune vedtar kommunal planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, datert
19.08. 16, jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret i Frøya koinniune vedtar kommunal planstrategi for Frøya kommune 2016-2020, datert
19.08. 16j'amførPlan-ogbygningslovens i? 10-1.

149/16

REGULERINGSPLAN - SULA, VASSØYA, STRANGØYA OG FØLINGEN

Vedtak:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplanen
for Sula, Vassøya, Strangoya og Folingen, som vist på plankart datert 04. 04. 16, med planbestemmelser
datert 07. 07. 16 og planbeskrivelse datert 30. 03. 16.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

I henhold ti! Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplanen for
Sula, Vassøya, Strangøya og Følingen, som vist på plankart datert 04. 04. 16, med planbestemmelser datert
07. 07. 16 og planbeskrivelse datert 30. 03. 16.

150/16

SØRSKAGET BOLIGFELT - KOMMUNAL UTVIDELSE AVLØPSANLEGG

Vedtak:

Kommunen aksepterer å dekke kostnadene for en utvidelse av avlapsrenseanlegget for Sarskaget boligfelt
under følgende forutsetninger:

l. Renseanlegget dimensjoneres for 20 stk ekstra boliger (100 pe) og kommunen dekker
merkostnadene for dette (ca. kr. 800. 000, - ekskl. mva)

2. Kostnadene belastes budsjettposten 551326 Kloakkutbygging
3. Kommunen overtar anlegget når minst 10 boligenheter i Serskaget boligfelt er ferdigstilt og tatt i

bruk som opprinnelig forutsatt i saknad om kommunal overtakelse, sak nr. 77/16 (arkivsak
16/1626) eller så snart en av de eksisterende boligene er tilknyttet anlegget.

Enstemmig.



Kommunestyrets behandling i møte 01. 09. 16:

Bjørnar Grytvik meldte seg innhabil da han er saksbehandler i saken.

Forslag til vedtak:

Kommunen aksepterer å dekke kostnadene for en utvidelse av avløpsrenseanlegget for Sørskaget boligfelt under
følgende forutsetninger:

l. Renseanlegget dimensjoneres for 20 stk ekstra boliger (100 pe) og kommunen dekker merkostnadene
for dette (ca. kr. 800.000,- ekskl. mva)

2. Kostnadene belastes budsjettposten 55 1326 Kloakkutbygging
3. Kommunen overtar anlegget når minst 10 boligenheter i Sørskaget boligfelt er ferdigstilt og tatt i bruk

som opprinnelig fomtsatt i søkiiad om koinmunal overtakelse, sak nr. 77/16 (arkivsak 16/1626) eller så
snart en av de eksisterende boligene er tilknyttet anlegget

151/16
SØKNAD OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV
TOVE MERETE VEDAL

Vedtak:

l. Ut frå kommunelovens § 15. pkt. 2 som sier: Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad
frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
Tove Merete Vedal innvilges ut frå dette permisjon frå sine verv frå august 2016 og ut august
2017.

2. Det gjeres falgende valg i perioden august 2016 - august 2017 mens Tove Merete Vedal
innvilges permisjon:
Per Johan Johansen blir siste var i kommunestyret
Halgeir Arild Hammer blir fast medlem i kommunestyret og 3. vara i formannskapet og
administrasjonsutvalget.
Det skjer opprykk pi varamannslista i hovedutvalg for drift ved at Halgeir Arild Hammer blir
l. vara, og Edvin August Paulsen blir Z. vara. Johan G. Foss blir 3. vara i hovedutvalg for
drift.

Halgeir Arild Hammer blir l. vara i trafikksikkerhetsutvalget.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 01. 09. 16:

Følgende forslag til personer i diverse utvalg velges i Vedals permisjon blefremmet av V:

«Det gjeresfølgendevalg i perioden august 2016-august 2017 mens Tove Merete Vedalinnvilgespemiisjon:
Per Johan Johansen blir siste var i kommunestyret.
Halgeir Arild Hammer blir fast medlem i kommunestyret og 3. vara i formannskapet og administrasjonsutvalget.
Det skjer opprykk på varamannslista i hovedutvalg for drift ved at Halgeir Arild Hammer blir l. vara, og Edvin
August Paulsen blir 2. vara. Johan G. Foss blir 3. vara l hovedutvalg for drift.
Halgeir Arild Hammerblir l. vara i trafikksikkerhetsutvalget»



Forslag til vedtak:

Ut frå kommunelovens § 15. pkt. 2 som sier: Kommunestyret og fylkestinget kan etter
søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
Tove Merete Vedal innvilges ut frå dette permisjon frå sine verv frå august 2016 og ut
august 2017.

152/16
HØRING - NÆRPOLITIREFORMEN

Diskusjonsgrunnlag - Effektivisering av
politidistriktets lokale struktur

l. Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette
politidistriktenes lokale struktur. Det er fastsatt ulike prosesskrav og beslutningsløp for
endringene i tjenesteenheter og tjenestesteder, og de geografiske driftseiihetene. Endringene i
tjenesteenlieter og tjenestesteder skal besluttes i Politidirektoratet, mens de geografiske
driftsenhetene skal besluttes etter lokale forhandlinger i politidistriktene.

1. 1 Sentrale begreper

Tjenesteenhet:

Tjenestested:

Driftsenhet:

Innspill:

Lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. En tjenesteenhet kan bestå
av flere tjenesteder.

Lokasjon hvor politiet yter tjeneste til publikum (kontorsted).

En driftsenhet kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder.
DriftseiAetsleder er også tjenestestedsleder.

Mange er oppgitte over de mange og like begrepene. Er det ikke mulig å finne andre
begreper som folk flest kan skjønne og etter hvert lære seg?

2. Overordnede målsettinger

Målet med nærpolitirefonnen er:

Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å
forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggemes trygghet. Det
skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal
det utvikles robuste faginiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens
kriminalitetsutfordringer.



Nærpolitireformen skal bidra til økt kvalitet i oppgaveløsningen, mer effektiv ressursbruk og
en frigjøring av personell til prioriterte oppgåver. Politiressursene skal slik rettes mer mot
politiets kjemeoppgaver. Det er viktig å sikre at ny organisering ikke medfører mer byråkrati
og virker kostnadsdrivende. Administrative oppgåver skal så langt som mulig ivaretas på
politidistriktsnivå og ved de geografiske driftsenhetene.

Mål for lokal struktur:

Politidistriktenes lokale struktur skal legge til rette for et næqioliti som er operativt og synlig,
med kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger.

Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik
at politiet kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene.

Hensikten med å etablere geografiske driftsenheter vil i tillegg til mer enhetlig organisering,
være å bidra til å skape en god polititjeneste lokalt selv på steder med større variasjoner i
kapasiteten ved de enkelte tjenestestedene. Dette bidrar til bedre kapasitetsutnyttelse og økt
fleksibilitet lokalt til å løse politiets oppgåver.

Effektivisering av politidistriktene lokale struktur skal sikre at publikum opplever et
tilgj engelig og nært politi.

Innspill:

l den grad dette går på de såkalte geografiske driftsenhetene, så har Frøya kommune
ikke så mange innspill. Det er positivt at det fokuseres på at det skal frigjøres tid og
ressurser, som skal føre til mer synlig politi.

2. 1 Vurderingskriterier for effektivisering av lokal struktur
Forslag om effektivisering av politidistriktets lokale struktur skal gjøres ut frå følgende
vurderingskriterier, basert på målene for nærpolitirefonnen, kravene og føringer som er gitt
for tjenesteenheter og tjenestesteder og de geografiske driftsenhetene.

Hensynet til:

. tilgjengelighet og service overfor publikum

. kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap

. effektiv ressursbruk i politidistriktet

. helhetlig styring og ledelse i politidistriktet

. fleksibilitet i politidistriktet

Innspill:

Kriteriene synes relevante. Vi er imidlertid sterkt i tvil om de er realistiske. Vi tar for
gitt at det vil foregå en jevnlig evaluering.

3. Forslag om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder



Med "tjenesteenhet" menes lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. Med "tjenestested"
menes lokasjon hvor politiet yter tjeneste til publikum (kontorsted).

Med effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder menes konkret:
. Ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter
. Sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner

Det følger av Politiloven § 16 annet ledd at politidistriktene skal inndeles i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter. Myndigheten til inndeling i lensmannsdistrikter, mansfogddistrikter og
politistasjonsdistrikter er delegert til Politidirektoratet ved Justis- og
beredskapsdepartementets brev av 18. februar 2016.

3. 1 Tjenesteenhetenes oppgåver

Tjenesteenhetene skal i vareta følgende oppgåver:
. Levere ressursar til vakt- og patruljetjenesten
. Ha publikumsekspedisjon
. Kriminalitetsforebyggende arbeid
. Etterforske det store flertall av straffesaker

. Ha kontakt med samarbeidspartnere

. Utføre sivil rettspleie- og forvaltningsoppgaver

Tjenesteenhetene må ha tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgåver. Tjenestestedene skal
yte polititjenester og ivareta sine oppgåver innenfor rammene av de geografiske
driftsenhetene.

3.2 Kvalitetskrav til tjenesteenhetene

Tjenesteenhetene skal ivareta følgende kvalitetskrav:

. Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning om
politiets tjenestetilbud

. Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet

. Tjenestestedene har fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos
politiet utenfor kontortid minst en dag i uken

. Tjenestestedene lokaliseres slik at minst 90 % av imibyggeme i politidistriktet har
maksimalt 45 minutters kjøretid til nænneste tjenestested

Innspill:

I hvor stor grad er dette med responstid vurdert når «kabalen» er lagt for vår kommune
og våre nærområder?

4. Organisering av Nord-Trandelag og Sør-Trøndelag politidistrikter

Tidligere Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag politidistrikter hadde ved etableringen av
Trøndelag politidistrikt noe forskjellig organisasjonsmodell.

Nord-Trøndelag politidistrikt var inndelt i tre geografiske driftsenheter bestående av et antall
lensmannskontorer og politistasjoner. I Sør-Trøndelag politidistrikt var hvert lensmannskontor
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og politistasjon en selvstendig driftsenhet. I tillegg var det i Sør-Trøndelag inndeling i
samarbeidsregioner, som hver for seg besto av flere driftsenheter (lensmannskontor eller
politistasjon).

Innspill:

Frøya kommune har tidligere avgitt 4 heringssvar vedr. politireformen. Det har vært en
rød tråd at det er mulig å effektivisere gjennom å redusere antall politidistrikter, men
samtidig presisert frå kommunens side at spart tid og sparte ressurser skal komme
nærpolitiet til gode og gi et mer sxnlig^ol;ti_Samtidig må det presiseres at politiet ikke
kun skal være et «blålys-politi».

Frøya kommune stiller spørsmålstegn ved hvilke kriterier som er lagt til grunn når
Hitra foreslås som ̂ ignsst£stgd^og ikke Frøya. Argument som er brukt er at Hitra
tienestested oeså skal «serve» Snillfjord. Samtidig åpnes det for at også Hemne kan bli
tjenestested. Hva da med argumentet?

Frøya kommune ønsker ikke å gjøre dette til en diskusjon om Sistranda eller Fillan som
tjenestested. Kommunen er imidlertid svært opptatt av hvilke kriterier som lieeer til
;runn for valg av tjenestested. Her vil kommunen komme med en del viktige punkter

som må vurderes når en god politifaglig dekning skal oppnås:

. Fraya kommune ligger ytterst av kommunene i Trøndelaa.

. Kommunen er en av de største vekstkommunene i landet - relativt sett, jfr
kunnskapsheftet som nå er utgitt av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
fylkeskommuner ifb nied sammenslåingen av de to fylkene.

. Kommunen har den nest lengste kystlinjen i Norge, bare Vikna har lengre
kystlinje.

. Befolkningen i øyrekka utenfor Fast-Frøya er fordelt på 6 øyer og det er store
avstander. I sommerhalvåret er flere øyer bebodd og da helt ute på Halten. Det
er 9 mil i luftlinje mellom Titran på Fast-Frøya og Hatten.

. Av befolkningen har 22, 6 % fremmedspråklig bakgrunn. For Frøya en helt
nødvendig tilvekst, men det gir selvsagt også utfordringer, og det faktum at disse
må ut av kommunen for å få ordnet nødvendige papirer, er sløsing med tid og
ressurser.

For ytterligere a understreke betydning av lokalt tilstedeværende politi, er følgende
sakset frå innspills-debatten i Frøya kommunestyre 01.09. 16:

. Hovedbudskapet er nå at Frøya kommune må ha et eget levende tjenestested med
åpningstider for publikuni. Dette for å sikre god kontakt med befolknmgen, en
bred kontaktflate, og ikke minst også være tilgjengelig for øyrekken.

. Det må sikres at det i fremtiden er et lokalpoliti som er tett på sin befolkning,
ikke minst bosettingsmessig for tjenestepersonene. Dette for bedre å kunne fange
opp signaler og bevegelser i samfunnet, enten det være seg voldsepisoder,
familievold, overgrep og narkotikalovbrudd. For å drive godt forebyggende
arbeid så må Frøya kommune ha sitt eget lokalt tilstedeværende politi. Og noe av
gevinsten med dette vil også være folkets trygghetsfølelse.
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Lokalpolitiet må også kunne ha en god og jevnlig dialog med samarbeidspartnere
innenfor det offentlige og det private.

Frøya som samfunn og Sistranda som kommunesenter har vært og er inne i en
positiv utvikling som krever at også politiet posisjonerer seg klokt i forhold til
dette. SSB sine siste framskrivninger viser at Fraya kan ha i underkant av 1000
innbyggere flere enn Hitra om 20 år.

Fraya lensmannskontor kan med sine 6 stillingshjemler levere publikumsservice
5 dager i uka, med en forskjøvet åpningstid en ettermiddag pr uke. De kan i
tillegg levere på behovet innen vakt og beredskap sammen med Hitra døgnet
rundt hele året med noe bruk av reservetjeneste, samt og fult ut etterforske de
fleste lovbrudd. Noen få saker i løpet av året kan kreve bistand frå
spisskompetanse.

Det er ingen gevinster ved å samle utrykningsstyrken inne på Fillan. Folk på
Frøya er heller ikke fornøyd med å kjøre "bomturer" til nabokommunen for å få
ordnet noe innen forvaltningsområdet. Ei heller for å slå av en prat om sønnens
mulige rusproblemer, eller mobbingen på skolen, eller tvisten i nabolaget som
nesten førte til vold, kvinnen som ikke vet om hun tar å anmelde sin voldelige
mann eller mora som lurer på om datteren kan være voldtatt. Disse samtalene vil
for mennesker bosatt på Frøya sjelden eller aldri bli gjennomført når det ikke
finnes et sted i vårt kommunesenter hvor de kan sette seg ned å prate uformelt
med politiet.

Utover dette er det også viktig som politimyndighet og kunne gi rad og veiledning
i alle andre slags praktiske sammenhenger. Folks positive kontakt med politiet,
gir politiet garantert noe tilbake på sikt. Den gode dialogen er viktig både for at
viktig informasjon skal tilflyte politiet men også i forhold til å førebygge
kriminalitet. Denne dialogen er i ferd med å forsvinne når politiet nå mer og mer
går over til å være et blålyspoliti. En slik fysisk tilstedeværelse må vi kunne ta
oss råd til i dagens samfunn, og ikke før dette er på plass igjen kan vi si at vi har
et nærpoliti på Frøya.

5. Grunnlag for forslagene

Det foreligger klare politiske føringer for nærpolitireformen både når det gjelder krav til
oppgaveutførelse og organisering, jfr. pkt. 2.

5. 1 Tidligere OU-prosesser i NTPD og STPD

Begge politidistrikter har i de senere år gjennomført lokale OU-prosesser med stor grad av
involvering, både internt og eksternt.

Politimesteren i Nord-Trøndelag etablerte 22. 3.2007 en ordning med "kontaktlensmemi" hvor
en lensmann/stasjonssjef representerte et geografisk område ut over eget lensmannsdistrikt.
Dette var en representant som møtte i ledermøter med politimesteren, og etter hvert fikk i
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oppdrag å utvikle driftskonseptet som vi kjenner i dag med tre geografiske driftsenlieter.
Møter med lensmenn ble frå dette tidspunkt begrenset til 3-4 pr år.

I denne endringsprosessen ligger utvikling og etablering av felles planprosess, mål- og
resultatoppnåelse. De enkelte driftsenhetene og funksjonelle enheter fikk egiie
rammebudsjetter, med forventning om flerårig planlegging. All ressurs innenfor den enkelte
driftsenhet ble betraktet som felles. Den enkelte driftsenhet etablerte egne lederfora og
medbestemmelsesarena.

Det ble etablert tilsvarende ny plattfonn for medbestemmelse og inndeling av verneområder i
politidistriktet.

Etableringen la til rette for et fundament av ledelse hvor videre utvikling internt i
driftsenheten og på tvers i politidistriktet var mulig. Utviklingen av tjenestekontoret som
støtte for ledeme i tjenesteplanlegging var en styrke i denne prosessen, spesielt med tanke på
en helhetlig effektiv ressursutnyttelse. l tillegg ble virksomhetsstyringsmodell, lederstruktur
og flere fagområder utredet og videreutviklet i et distriktsperspektiv med utgangspunkt i
forventningene i Resultatreformens fase 2.

Nord-Trøndelag ble formelt etablert ved forhandlinger i POD 22. 6.2012 med tre geografiske
driftsenheter, hvor driftsenhetsleder har som oppgave å "samordne administrative oppgåver på
vegne av flere lensmenn". Driftsenhetsledeme er rekruttert inn i rollen med utgangspunkt i
funksjonsbeskrivelser fremforhandlet i dette møtet. Driftsenhetsleder har ansvar for
ressursstyring, budsjett og personalansvar, virksomhetsplanlegging og den samlede
resultatoppnåelsen i regionen. Driftsenhetsledeme har ikke personalansvar for lensmennene,
disse er forankret til politimesteren.

I Sør-Trøndelag politidistrikt ble det i forbindelse med politirefonn 2000 foretatt
organisatoriske endringer ved at distriktet ble inndelt i fire samarbeidsregioner, hvor hver
region valgte en lensmann som representant inn i politimesterens ledergruppe. Ressursen i
hver region ble sett på som en helhet og det ble etablert samarbeidsfomm bestående av både
ledere og tillitsvalgte. I samarbeidsregionene har det over tid blitt etablert konkrete samarbeid
innenfor alle saksområder. Blant annet har dette samarbeidet vært avgjørende for overgangen
til helkontinuerlig patruljetjeneste i hele politidistriktet. Også innenfor etterforskning og sivile
oppgåver har det utviklet seg samarbeidsordninger. Ansvaret for å styre ressurs og økonomi
har også i stor grad vært tillagt en driftsenhetsleder i samarbeidsregionen. Endringene har
også utfordret ledelsesstrukturene gjennom å se samarbeidsregionen som en helhet, samtidig
med behovet for samarbeid og utvikling på tvers av regionene.

Som et resultat av regionsamarbeidet har også personellressursen blitt flyttet internt i
regionene for å utnytte ressursen på en mest mulig effektiv måte. Allerede i 2008/2009 ble det
igangsatt konkret arbeid med tanke på omorganisering av regionene. I 2010 ble det etablert
arbeidsgrupper med representanter frå berørte kommuner, arbeidstakerorganisasjonene og
ledelsen i regionene 2 og 3. Mandatet for dette arbeidet var å utrede og komme med forslag til
endringer av driftseiihetsstrukturen i regionene som skulle bidra til en bedre utnyttelse av
ressursene og mer aktiv polititjeneste, herunder ivaretakelse av servicetilbudet til
kommunenes innbyggere.

I region 4 (Fosen) ble det allerede i 2005 igangsatt en prosess med taiike på en sammenslåing
av Ørland og Bjugn lensmaimsdistrikter, og foniiell sammenslåing ble gjemiomført frå
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01.01.08. Arbeidet ble videreført og ved kongelig resolusjon av 25. 05. 13 ble Ørland og
Bjugn, Rissa og Åfjord lensmannsdistrikter sammenslått til Fosen lensmannsdistrikt. I de to
andre regionene ble det også foreslått sammenslåing av lensmannsdistrikter, men på grunn av
manglende enighet med berørte kommuner lot sammenslåingen seg ikke gjennomføre.

I 2013/2014 ble på nytt etablert prosjekter i region 2 og 3 med tanke på å organisere regionene
som administrative driftsenheter under ledelse av en regionlensmami med fullt personal-,
budsjett- og resultatansvar. Arbeidet ble gjennomført med involvering av egne ansatte og
berørte kommuner. Ny organisasjonsmodell ble foreslått, men ikke gjennomført da man frå
Politidirektoratet mottok signaler om at ny organisering måtte ses i sammenheng med
næqiolitireformen.

Samarbeidsformen internt i regionene har blitt utviklet over tid, og ressurs har blitt flyttet
mellom driftsenhetene. Det har medført at flere driftsenheter har lite eller ingen ressurs, mens
noen større enheter har blitt ytterligere styrket. Dette har gjort det mulig å etablere fagmiljøer
innfor flere saksområder med de fordeler det har. I tillegg har det vært mulig å effektivisere
vakt- og patruljeberedskapen ved at den operative styrken har fått færre oppmøtesteder, som
igjen har medført at man har bmkt mindre tid på at få samlet patruljen og tjenesten har blitt
mer effektiv.

I 2014 ble det også igangsatt et prosjekt som skulle se på organiseringen av region l sør for
Trondheim. I første omgang omfattet dette arbeidet Heimdal politistasjon og Melhus og
Klæbu lensmannskontorer med mandat om å vurdere en sammenslåing og etablering i en
politistasjon Sør som en administrativ driftsenhet under ledelse av en
lensmami/politistasjonssjefmed fullt personal-, budsjett- og resultatansvar. Midtre Gauldal
lensmannskontor ble også vurdert med tanke på en eventuell innlemming i den nye stasjonen.
Her ble det foreslått en administrativ driftsenhet bestående av Heimdal politistasjon og Klæbu
og Melhus lensmannsdistrikter med en samlokalisering i nye lokaler. Også dette arbeidet ble
stanset som en følge av arbeidet med nærpolitireformen, men prosjektet medførte at det ble
etablert et eget byggeprosjekt for en ny politistasjon Sør.

6. Ny struktur for tjenesteenheter og tjenestesteder

Diskusjonsgrunnlaget er utarbeidet med bakgrunn i den organisering som har vært i de to
politidistriktene og de oppgåver og kvalitetskrav som stilles til tjenesteenhetene. Både
befolkningsutvikling og kriminalitetsutvikling er tatt inn i vurderingene. I tillegg er innføring
av nye arbeidsmetoder, som for eksempel politiarbeid på stedet, politikontaktens rolle og
innføring av ny teknologi, tatt inn.

6. 1. Diskusjonsgrunnlag:

Tjenesteenhet Namdal bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, Høylandet,
Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lieme, Snåsa, Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og
Flatanger med tjenestested Nærøy, Namsos og Grong.

Muligheter for å bruke virkemidler for å få tjenestepersonell til å bosette seg i Lierne.

Tjenesteenhet Fosen bestående av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og
Leksvik med tjenestested Ørland.
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Tjenesteenhet Innherred bestående av kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger, Verdal og
Verran med tjenestested Steinkjer og Levanger/Verdal

Om tjenestestedet skalplassers i Levanger eller Verdal må besluttes ut frå det som er
mest hensiktsmessig.

Tjenesteenhet Værnes bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og
Malvik med tjenestested Stjørdal.

Tjenesteenhet Trondheim bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med
tjenestested Trondheim Sentrum.

Tjenesteenhet Gauldal bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus,
Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Reimebu med tjenestested Heimdal (ny
politistasjon Sør), Røros og Oppdal.

Tjenesteenhet Orkdal bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne,
Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestested Orkdal og Hitra.
Et alternativ er at det også er et tjenestested i Hemne.

7. Geografiske driftsenheter

Geografiske driftsenheter kan omfatte flere tjenesteenheter og tjenestesteder.
Driftsenhetslederen er også tjenestestedsleder. Geografisk driftsenhet har det overordnede
ansvaret for å lede og koordinere ressursene ved de underlagte tjenestestedene, samt et særlig
ansvar for å ivareta administrative oppgåver for tjenestestedene. Lederen av driftsenlieten har
budsjett-, resultat- og personalansvar.

De geografiske driftsenhetene har ansvar for at det er tilstrekkelig vakt og beredskap i
driftsenheten, og at det utarbeides hensiktsmessige arbeids- og bemanningsplaner. De
koordinerer det forebyggende arbeidet og tilrettelegger for at både patruljetjenesten og
etterforskningsarbeidet er forankre! i en forebyggende strategi. De har ansvaret for at
underlagte ressurser bidrar effektivt i straffesaksarbeidet, og sørger for tilstrekkelig
fleksibilitet, slik at ressursene ved behov kan omdisponeres internt eller eksternt i distriktet.

Geografiske driftsentieter skal være et geografisk område i politidistriktet, som har ansvar for
politioppgavene irmenfor det geografiske området. Driftsenheten skal i sum levere fullverdig
polititjeneste, mens administrasjon kan samles i politidistriktet. Forvaltningsoppgaver og sivil
rettspleie (forutsatt ny lovgivning som gir hjemmel til det) samles i politidistriktet, jfr.
overordnet organisasjonsmodell. Det meste av publikumskontakten i politidistriktet ivaretas
av tjenestestedene i den geografiske driftsenheten.

Justis- og beredskapsdepartementet beskriver i oppdragsbrev om gjennomføring av
nærpolitireformen at det tilligger de geografiske driftsenhetene å sørge for at:

Alle kommuner har en politikontakt. Politikontaktens arbeid skal utføres i kommunen
vedkommende er kontakt for. Dette vil være et viktig kontaktpuiikt mellom politiet,
publikum og de ulike aktørene i den enkelte kommune også der man ikke har egne
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tjenestesteder. Politikontaktene skal ha en eller flere dager i uken der de er til stede i
kommunene der det ikke er tjenestested.

Politiet og kommunene utvikler forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er
sikret en helhetlig forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn.

Kommunens politivedtekter brukes som et aktivt verktøy for å ivareta forebygging og
trygge lokalsamfunn.

Politiråd etableres i alle kommuner. Politiets representanter i politirådene skal ha
mandat til å forplikte politiet.

Frivillige beredskapsorganisasjonene søkes inkludert i kommunens og politiets
beredskapsplanlegging og evalueringsmtiner.

Det etableres minst et årlig møte mellom ordføreme og politiet på geografisk
driftsenhetsnivå. De som møter på vegne av politiet skal ha mandat til å forplikte
politiet. Møtene skal blant annet omhandle kriminalitetsbildet og ressursutnyttelse.

7. 1 Krav til geografiske driftsenheter

De geografiske driftsenhetene skal:

. Gi fullverdig polititjeneste i driftsenhetens geografiske område

. Ha tilstrekkelig ressurs med riktig kompetanse for å kunne yte fullverdig polititjeneste

. Kunne bære tildelte oppgåver med tilfredsstillende effektivitet og kvalitet innenfor
gitte raminer

. Ha evne til å lede og koordinere forebygging og etterforskning i driftsenhetens
geografiske område

. Ha hensiktsmessig vakt- og beredskapsordning med evne til å levere kontinuerlig
operativ beredskap og fleksibilitet til å handtere variasjoner i beredskapsbehovet

. Kunne bygge nødvendige fagmiljøer og spisskompetanse etter behov

. Ha evne til fleksibel bruk av ressurs

. Ha tilstrekkelig slagvolum mht. å utvikle og vedlikehalde kompetanse

Administrative tjenester, som ikke er samlet på politidistriktsnivå, skal i størst mulig grad
samles i den geografiske driftsenheten (minst mulig behov for lokale administrative
funksjoner ved tjenesteenhetene). Spesialistoppgaver som skal ivaretas i den geografiske
driftsenheten, kan vurderes samlet ett eller flere steder i den geografiske driftsenheten.

7.2 Ny struktur for geografiske driftsenheter

Det diskusjonsgrunnlag til ny tjenesteenhetsstruktur som foreligger medfører at den
geografiske driftsenlietsstrukturen også må vurderes på nytt. Diskusjonsgrunnlaget tar
utgangspunkt i de oppgåver som er beskrevet og de krav som stilles til de geografiske
driftsenhetene.
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Diskusjonsgrunnlag:

Alternativ l:

GDE l: Namdal, Innherred, Fosen. Driftseiihetsleder Steinkjer

GDE 2: Værnes, Trondheim. Driftsenhetsleder Trondheim Sentmm

GDE 3: Gauldal og Orkdal. Driftsenhetsleder Gauldal

Alternativ 2:

GDE l: Namdal, Irmherred. Driftsenhetsleder Steinkjer

GDE 2: Værnes, Trondheim. Driftsenhetsleder Trondheim Sentmm

GDE 3: Gauldal, Orkdal, Fosen. Driftsenhetsleder Gauldal

8. Videre prosess

Diskusjonsgrunnlaget vil være utgangspunktet for en intern medvirkningsprosess i
politidistriktet. Ledeme vil være sentrale i forhold til å infonnere om innhaldet i dette
dokumentet, og samtidig starte en lokal prosess hvor de ansatte får mulighet til å bidra med
kommentarer og irmspill.

Politimesteren vil gjennomføre infonTiasjonsmøter med ordførere, rådmenn og
lensmenn/stasjonssjefer i Nord-Trøndelag den l 5. juni og tilsvarende i Sør-Trøndelag den 17.
juni. Forslaget til fremtidig struktur vil bli sendt kommune i etterkant av disse møtene med
invitasjon til å komme med innspill. Det er også planlagt med en høringskonferanse i uke 39.

Politimesterens forslag til fremtidig geografisk struktur sendes på høring til kommunene
03. 10. 16 med høringsfrist 14. 11. 16.

Før endelig forslag blir utarbeidet skal det også gjennomføres work-shops internt i
politidistriktet med risiko- og sårbarhetsvurdering som hovedtema.

l etterkant av den fonnelle høringen med kommunene vil endelig forslag til ny geografisk
struktur bli utarbeidet. Etter lokal behandling i ledergruppen og styringsgruppen blir
politimesterens forslag behandlet i lokalt IDF.

Politimesterens tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder oversendes
POD innen 15. desember 2016 for videre behandling.

Endring i driftsenhetsstrukturen avgjøres lokalt. Lokale forhandlinger skal være gjennomført
innen l. april 2017.
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INNSPILL:

Frøya kommunestyre er opptatt av å få vite mer om den såkalte POLITIKONTAKTEN.
Vi ser at det ligger mange gode tanker om HVA en såkalt politikontakt skal være. Det er
imidlertid meget tvilsamt om en slik person kan favne over alle de oppgåver som er
ønskelig. En kommentar er at dette til forveksling ligner en sheriff.

Frøya kommune er kjent med fellesmerknaden frå stortingsflertallet da reformen ble
vedtatt 15-juni 2015. Det ligger utvilsomt mange gode intensjoner i denne. Vi har også
registrert at justisministeren peker på politikontakten når han blir utfordret på dette
med nærpoliti. Frøya kommunestyre dvelte lenge ved politikontakten da innspills-
notatet ble debattert. Følgende punkter ble nevnt:

. Kontakt barnehage/skoler . Viktig at barn og unge også møter politiet uten at noe
kriminelt har skjedd.

. SLF-arbeidet/politiråd (Frøya kommune har svært gode erfaringer med SLF-
arbeidet, og når det hevdes at kriminaliteten er redusert, så kan en av
forklaringene ligge her. Vår SLT-medarbeider er svært bekymret for det videre
arbeid når politiressurser nå ser ut til å forsvinne)

. Hva med politikontakt knvttet til politibåt? Jfr den lange kystlinja, faren for
miljøkriminalitet, ulovlig fiske, forurensing m. m. I kommunen har vi det største
fredede området til havs i Nord-Europa - Froan - på hele 800 kvkm.

. Hva med samarbeid brann/rednine? Vi bygger nå en topp moderne brann-og
redningssentral på Sistranda, nede ved Siholmen, med nærhet til sjø.

I SUM kan dette med politikontakt oppsummeres slik:

. Dette kan være en god løsning, gitt at det ikke kun er snakk om få dager i uka.

. Det kan være en god løsning å knytte politikontakten opp mot brann- og
redningstjenesten. Felles lokalisering?

. Kanskje det også her bør vurderes et annet navn. Begrepet er tidligere brukt -
også i politisk sammenheng - om en politikontakt slik vi har en fastlege.

Frøya kommune har tidligere avgitt 4 høringsuttalelser etter at det store reformarbeidet
startet. I den forrige uttalelsen var vi opptatt av forliksrådets rolle - uten at det ga
synlige resultater. Denne gangen er vi gitt anledning til å komme med innspill FØR ny
høring sendes ut. Da får vi også mulighet til å erfare hvor reell innflytelsen på
reformarbeidet er.

Sistranda 01.09. 16

Frøya kommunestyre

Berit Flåmo

Ordfarer
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153/16
ORDFØRERS ORIENTERING

. Pressemelding frå Trønderenergi 30 august, ble sendt ut PR. mail.

. Vinterruter frå ATB er under utarbeidelse. Flere runder mellom ATB og kommunen.

. Fylkesmannens dialogkonferanse måndag og tirsdag. Fokus på kommunereformen,
klimaendringer og kriterier på skjonnsmidler.

. Felles formannskapsmøte mellom Trondheim, Hitra og Frøya.

. Ambulansedrift v/HFD leder Kristin Reppe Storø.

154/16
RÅDMANNS ORIENTERING

Frøya Storhall
Generalforsamling i Frøya Storhall AS avholdt 23-august. Nils Jørgen Karlsen ny styreleder.
Hallen med fotballbane, servicebygg og klatrehall forventes å være ferdig innen utgangen av

oktober - forutsatt at det ikke blir for mye vind.

Offisiell åpning enten siste halvdel av november eller første halvdel av desember. Hallen kan tas i
bruk tidligere.

Når det gjelder drift, så ønsker Frøya Storhall i første omgang å kjøpe vaktmestertjeneste og
renhold av Frøya kommune.

Flerbrukshallen

Går mot ferdigstilles i Frøyahallen. Det har vært full drift med unntak 14 dager i hele byggeperioden.
Sluttbefaring er sått til 9. September, da skal alt være på plass.
Utstyr til basishallen er under veis. Vi står snart foran åpning der og.

Ungdomsbladene startet opp igjen i går. De trenger frivillig voksne så det er fint om flere melder sin
interesse.

S tein alder løypa
Det er nå gjennomført arkeologiske registreringer ved Hammarvikvatnet, 2 arkeologer frå STFK var på
Frøya 2 dager i forrige uke. Det er kartlagt skadeomfang og hvilke verdier som er gått tapt. Det er ingen
tvil om at anleggsarbeidet i regi av Frøya kommune er et brudd på kulturminneloven. Avventer endelig
tilbakemelding frå STFK.

Stormete/åpent møte om Folkeliayskole, 13. September kl 17.00 - 19.30 i FFK
. Hva skal Øyrekka Folkehøgskole kjennetegnes av? Profil? Hva gjør den unik.
. Linjevalg - referansegruppa har utarbeidet et utkast/ forslag - synspunkter på det, innhold,

andre forslag

. Samarbeidspartnere - hvem er det naturlig å samarbeide med.

. Næringslivet i øy-regionen - hvordan engasjere/ involvere næringsaktørene. Hvilken nytte har
næringslivet av FH? Hvilken nytte har FH av næringslivet.

. Lokalisering - hvilke alternative løsninger finnes? Hvilke forhold påvirker lokalisering
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G10 &01  

Arkivsaksnr.: 16/2036    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Eldrerådet 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

DEMENSVENNLIG KOMMUNE  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune ønsker å bli en demensvennlig kommune, og ta del i folkehelsen 

kampanje mot å bli et demensvennlig samfunn   

2. Frøya kommune ved ordfører signerer vedlagte «samarbeidsavtale om et mer 

demensvennlig samfunn»  

   

 

Vedlegg: 

 

Samarbeidsavtale – Frøya kommune og nasjonalforeningen for folkehelsen 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 
Her en film som synliggjør hva dette går ut på: 
https://vimeo.com/105973849 
 
Link, nasjonalforendingens nettside - ytterligere informasjon: 
http://nasjonalforeningen.no/tilbud/demensvennlig-samfunn/ 

 

Link, etablering av pårørendskole: 

http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=2902 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya demensforening har tatt kontakt med Frøya kommune med følgende budskap: 

 

«Vi har tenkt å jobbe mot å få til en demensvennlig kommune på Frøya.  Dette fordi vi ser at 

dette er et godt tiltak for å bedre forhold for de som lever med demens i kommunen. Dette 

kan gjøre det lettere for personer med demens å være en del av lokalsamfunnet og bo 

hjemme lenger. Dette er god omdømmebygging – kommunen får være del av de gode 

eksemplene vi sprer videre i media og foredrag» 

 



Rådmann er positiv til intitiativet til Frøya demensforening, og ønsker å gjøre nødvendige 

grep, sammen med demensforeningen for å bli en demensvennlig kommune. Dette passer fint 

inn i allerede pågående tilbud i kommuen til denne målgruppen. Disse er bl.a: 

 

- Kommunalt demensteam har startet opp, bestående av sykepleier som er koordinator, 

hjelpepleier (begge med relevante videreutdanninger) og sykehjemslege  

- Kommunen har søkt og fått midler til å starte opp pårørendeskole for mennesker med 

demens. (starter høsten 2016) 

- Dagsenter for demente 4 d/uke 

 

Fordeler for kommunen å inngå et samarbeid: 

 

- Godt tiltak for å bedre forhold for de som lever med demens i kommunen. 

- Kan gjøre det lettere for personer med demens å være en del av lokalsamfunnet og bo 

hjemme lenger. 

- Omdømmebygging – kommunen får være del av de gode eksemplene som spres videre 

i media og foredrag. 

 

Bakgrunn for kampanjen «demensvennlig samfunn» 

Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i 

sine egne hjem. Mange med demens opplever isolasjon og ensomhet, 

fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig tilrettelagt. De vil ha 

muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle 

tiltak i nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og 

det er behov for å skape et mer demensvennlig samfunn.  

Mål med kampanjen, og formålet med avtalen 

 

Målet med landsforeningens landsomfattende kampanje for et mer demensvennlig samfunn, er 

at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i 

befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige 

hverdagsaktiviteter, som for eksempel: 

 

 Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter. 

 Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel 

bibliotek, kino og konserter.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, som 

for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og 

medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte 

mennesker med demens.  

 

Partenes bidrag i samarbeidet  

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

- Skal sørge for at det blir utarbeidet og produsert relevant undervisningsmateriell og 

distribuere det til kommunen. 



- Bistår kommunen med mediestrategi og mediearbeid i arbeidet for et mer 

demensvennlig samfunn.  

- Bistår kommunen med profileringsmateriell, kommunikasjonstiltak og mobilisering i 

arbeidet med demensvennlig samfunn.  

- Har ansvaret for å lage en nasjonal kampanjeplan.  

- Bidrar med kunnskap og informasjon om demens, om kommunikasjon med personer 

med demens og om hvordan ulike yrkesgrupper og andre kan bidra.  

 

Frøya kommune 

- Forplikter seg til formålet med avtalen, som er å bidra til at mennesker med demens 

opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og ha mulighet til å delta i 

nødvendige hverdagsaktiviteter 

- Etablerer en arbeidsgruppe som får ansvaret for å utarbeide lokale planer for tiltak, 

med utgangspunkt i lokale behov og undervisningsmateriell som kommunen får fra 

Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

- Inkluderer personer med demens og deres pårørende i den lokale arbeidsgruppen. Det 

vil bidra til å gi planen større legitimitet, og sørge for at fokuset rettes mot områder 

som er viktige for dem det gjelder lokalt. Andre anbefalte deltakere i arbeidsgruppen 

er representanter for handelsstanden, transportnæringen, kommunens helse- og 

omsorgstjeneste m.fl. 

- Arbeidsgruppen skal kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet 

som er av betydning for hverdagslivet til personer med demens, slik at disse kan 

inkluderes i opplæringen. 

- Kommunen og arbeidsgruppen skal gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å 

holde Nasjonalforeningen for folkehelsen informert om arbeidet, slik at begge parter 

kan bidra til å synliggjøre resultatene. 

- Kommunen tilpasser nasjonale kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det 

passer med lokale satsingsområder og planer.  

- Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider og i tilknytning 

til butikker, servicetorg og andre som har gjennomført opplæring og deltar i 

kampanjen. 

 

Videre arbeid: 

 

Kommunen ønsker at den lokale demensforeningen leder arbeidet. Etter avtaleinngåelse vil 

kommunen derfor utfordre den lokale demensforeningen til å oppstartsvis setter sammen en 

lokal arbeidsgruppe som sammen skal se på hvilke tiltak det er behov for i vår kommune. 

Kommunen v. aktuelle fagpersoner vil bidra i arbeidsgruppen, og tenker at frivilligsentralen 

og demenskoordinator er aktuelle kandidater til å sitte i arbeidsgruppen, men gjerne også at 

andre engasjerte - som eldrerådet, eller andre frivillige organisasjoner må melde seg dersom 

de har lyst til å bidra.  
 

 

Vurdering: 

 

Rådmann er positiv til initiativet til Frøya demensforeningen om å bli et demensvennlig 

samfunn og at Frøya skal bli en demensvennlig kommune. 



 

Rådmann innstiller på at kommunen ved ordfører signerer vedlagte avtale med 

landsforeningen, og i fortsettelsen bidrar inn i arbeidet i arbeidsgruppen.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: Levekår og folkehelse- «alle innbyggere på Frøya har like 

muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell 

bakgrunn» 

 

Helhetlig omsorgsplan: innsatsområde 2 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen spesielle. Kommunen vil bidra med fagfolk i lokal arbeidsgruppe og diverse 

opplæring/kurspakker etc. 

 

 

 

 

 



Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn    
 

Avtalen inngås mellom Frøya kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Bakgrunn  

Over 77 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten bor i sine egne hjem. Mange 
med demens opplever isolasjon og ensomhet, fordi samfunnet rundt ikke er tilstrekkelig 
tilrettelagt. De vil ha muligheter til å være mer aktive og selvhjulpne med ganske enkle tiltak i 
nærmiljøet. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det er behov for å skape et mer 
demensvennlig samfunn.  

Formålet med avtalen  

Formålet med avtalen er å legge til rette for at Frøya kommune skal arbeide for å bli mer 
demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha 
mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke 
offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende. 

Partenes bidrag i samarbeidet  

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Nasjonalforeningen for folkehelsen skal sørge for at det blir utarbeidet og produsert relevant 
undervisningsmateriell og distribuere det til kommunen. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med mediestrategi og mediearbeid i 
arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.  

Nasjonalforeningen for folkehelsen bistår kommunen med profileringsmateriell, 
kommunikasjonstiltak og mobilisering i arbeidet med demensvennlig samfunn.  

Nasjonalforeningen for folkehelsen har ansvaret for å lage en nasjonal kampanjeplan.  

Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar med kunnskap og informasjon om demens, om 
kommunikasjon med personer med demens og om hvordan ulike yrkesgrupper og andre kan 
bidra.  

 



Frøya kommune 

Kommunen forplikter seg til formålet med avtalen, som er å bidra til at mennesker med 
demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og ha mulighet til å delta i 
nødvendige hverdagsaktiviteter 

Kommunen etablerer en arbeidsgruppe som får ansvaret for å utarbeide lokale planer for 
tiltak, med utgangspunkt i lokale behov og undervisningsmateriell som kommunen får fra 
Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Kommunen skal inkludere personer med demens og deres pårørende i den lokale 
arbeidsgruppen. Det vil bidra til å gi planen større legitimitet, og sørge for at fokuset rettes 
mot områder som er viktige for dem det gjelder lokalt. Andre anbefalte deltakere i 
arbeidsgruppen er representanter for handelsstanden, transportnæringen, kommunens helse- 
og omsorgstjeneste m.fl. 

Arbeidsgruppen skal kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnet som er av 
betydning for hverdagslivet til personer med demens, slik at disse kan inkluderes i 
opplæringen. 

Kommunen og arbeidsgruppen skal gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å holde 
Nasjonalforeningen for folkehelsen informert om arbeidet, slik at begge parter kan bidra til å 
synliggjøre resultatene. 

Kommunen tilpasser nasjonale kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det passer med 
lokale satsingsområder og planer.  

Kampanjen har en egen logo, som kan brukes på kommunens nettsider og i tilknytning til 
butikker, servicetorg og andre som har gjennomført opplæring og deltar i kampanjen. 

Vedtak om å delta i Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje for et mer demensvennlig 
samfunn forankres i kommuneledelsen. Vedtak fattet 
……………………………………………………………………………………………… 

(instans/nivå/dato/saksnr.)  

Denne avtalen er undertegnet i to eksemplarer. Hver part beholder ett eksemplar. 

Signatur: .............................................   Signatur: .............................................  

Sted og dato: ..............................................   Sted og dato: ............................................  

Ordfører       Generalsekretær  

Frøya kommune                  Nasjonalforeningen for folkehelsen 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Fredheim Arkiv: A20 &30  

Arkivsaksnr.: 16/2569    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, DELRAPPORT 2  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar vedlagte delrapport 2 til orientering. 

2. Kommunestyret tar prosess og framdriftsplan til orientering, hvilket bl.a. innebærer at 

kommunestyret forventer å få et samlet forslag til revidert skole- og barnehagebruksplan 

til behandling og vedtak i løpet av høsten. 

 

 

Vedlegg: 

 Delrapport 2, datert 24.08.16 

 Vedlegg til delrapport 2, datert 04.07.16 

 Samarbeidsutvalgenes uttalelser til delrapport 2 

 

Vedlegg (ikke vedlagt) 

 Delrapport 1, datert 01.04.16 

 Skole- og barnehagebruksplan for Frøya kommune, datert 15.10.2011 

 

Saksopplysninger: 

Om skole- og barnehagebruksplanlegging 

Gjeldende plan er vedtatt i kommunestyret våren 2012.  

Revideringsarbeidet som er lagt opp som en prosess med omfattende involvering av alle 

parter, ble startet opp i februar-16. Det er i alt planlagt 4 delrapporter, samt sluttrapport. 

Første delrapport (D1) ble behandlet av HFD i møte 12.04.16. 

Om delrapport 2 (D2) 

Rapporten presenterer i hovedsak byggrelaterte utfordringer og tanker om oppfølging, samt 

en vurdering av barnehagedekningen. Rapporten er lagt fram for samarbeidsutvalgene. 

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte delrapport, både hva gjelder prosess, tidsplan og 

foreløpige vurderinger. 



Vurdering: 

Rådmannen tar informasjon og vurdering i revideringsarbeidet - slik dette er presentert i 

delrapport 2 - til orientering, og som grunnlag for evt. politiske styringssignaler for arbeidet 

videre. 
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Revidering av Skole - og barnehagebruksplanen

D el ra p p ort 2 ( D 2 )
Om rapporteringsprosessen
Revideringsarbeidet er lagt opp som en prosess med omfattende deltakelse fra
virksomhetene, sentrale aktører hos rådmannen , og politisk nivå. I hovedsak ser prosessen
slik ut:

Rådmannen, virksomhetslederne, andre administrative aktører og bidragsytere får
tilsendt underveisrapporter (UVR) til orientering, evt. korrektiver og innspill.
Samarbeidsutvalgene kan drøfte disse rap portene. Det er i alt planlagt 5
underveisrapporter.

Politisk nivå får delrapporter (DR) til behandling. Delrapportene som bygger på
forutgående underveisrapporter, skal beha ndles ved berørte virksomheter
(samarbeidsutvalgene). Det er i alt planlagt 4 delr apporter. Sluttrapporten kommer i
tillegg.

Om D2
Rapporten tar utgangspunkt i rådmannens føringer / politiske vedtak relatert delrapport
1, og bygger for øvrig på underveisrapportene 2 - 1 og 2 - 2, ferdig fra utreder hhv. 01.06.16
og 01.07.16.

Om førende vedtak relatert D2
Hovedutvalg for drift behandlet Delrapport 1 (D1) i møte 12.04.16 og gjorde bl.a . slikt vedtak
med relevans t il planrevidering del 2 :

R ådmannen blir bedt om å arbeide videre med planer som både kan utnytte kapasiteten
ved alle skolene op timalt, sikre nåværende skolestruktur, samt ta høyde for framtidig
boligbygging.

Det forutsettes at revidert skole - og barnehagebruksplanen inviterer til vedtak om l okal
forskrift for skoleområder



Delrapport 2 / Sigbjørn Hellevik / 24.08.2016 12:07
2

Foreløpig arbeids - og rapporteringsstruktur
Som det framgår av oversikten nedenfor vil hver av delrapportene håndtere tidligere
informasjon og evt. behandlingsvedtak. Dette er en del av prosessen, hvilket innebærer både
at det er anledning for alle involverte å skifte syn og standpunkt underveis, og at
pla n revideringen først er slutt når det er slutt, altså ved sluttrapport.
Tabellen nedenfor viser «kjøreplanen» slik den ser ut i dag.
Dersom relevante politiske møter får nye datoer, må framdriftsplanen tilpasses i nødvendig
grad. Prosessen kan også avdekke annet behov for justert framdrift. Slik arbeidsprosessen er
lagt opp, vil oppsatte frister nødvendigvis måtte holdes helt og fullt. Innspill som kommer i
etterkant vil i utgangspunktet ikke bli tatt med i relevant rapport.
Foreløpig arbeids - og rappo rterin gsstruktur (15.08 .16)

Temaområde del 1 UVR DR 1

Vurdering av tiltak for å håndtere
evt. underkapasitet ved Sistranda
skole

1 - 1
1 - 1b
1 - 1c
1 - 2
1 - 3

1.apr.
HFD -
12/4

Temaområder del 2 UVR DR 2 UVR DR 3 UVR DR 4 UVR SR

Gru nnskoler: Elever og
bygningsmessige utfordringer
(Skjema 2 - 1) (Tabell A)

A 2 - 1
(1/6)

26.aug
(tom
UVR
2 - 2)

SU - 35
HFD -
13/9
KST -
29/9

20.sep
(tom
2 - 3)

SU - 39
HFD -
11/10
KST -
27/10

21.okt
(tom
2 - 4)

SU - 43
HFD -
8/11
KST -
24/11

11.nov
(tom
2 - 5)

SU - 46
HFD -
1/12
KST -
15/12

Barnehager : B arnehagedekning ,
barnehager og bygningsmessige
utfordringer
(Skjema 2 - 1) (Tabell B)

B 2 - 1
2 - 2
(1/7)

Adm
(15 /8)

Befolkningsutviklingen
(Tabell C)

C

Arealressursen og
bygningsmessige utfordringer
(Skjema 2 - 2). (Tabell D)

D

Oppsummering
(Tabell E)

E

Kostnadsberegninger relevante
bygg (Skjema 2 - 3) (Tabell F)

F 2 - 3
(8/9)
Adm
(13/9)

Oppsummering
(Tabell G)

G

Skole - og barnehagestruktur
(Tabell H)

H 2 - 4
(5/10)
Adm
(14/10)

Oppsummering
(Tabell I)

I

Lokal forskrift om skoletilhørighet
(Tabell J)

J 2 - 5
(4/11)
Adm
(8/11)

Oppsummering
(Tabell K)

K

Merknader

UVR=underveisrapport, DR=delrapport, SR:=sluttrapport

Datoer er ferdigstillingsdatoer for rapporter. Kan bli endret underveis.

Adm - datoer er frist for evt. administrativ kommentar til underveisrapport.

Relevant tidspunkt for SU - møter i forhold til delrapporter er satt opp med ukenummer
Relevante tidspunkt for politisk behandling er satt opp med møtedatoer.
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A. S kolene: Elevtilgang, bygningsmessige utfordringer m.m.

A 1 Kommentarer og utfordringer skoler – utdrag fra skjema 2 - 1
(se vedlagte Skjema 2 - 1 i vedleggsdelen for utfyllende informasjo n)

Virksomhetens egen beskrivelse slik utrederen leser det

Om elever Om areal - /bygningsmessige utfordringer

DYRØY Igangværende o mbygging en av
oppvekstsenteret medfører at
det ikke lenger vil være mulig å
romme es timert elevtall som
inkluderer S trømøy og Svellingen.
Prognoser for elevtallsutvikling
ved nåværende skolegrenser har
ingen bygningsmessige
utfordringer.

SU mener at pågående ombyggingsarbeid e r en nedbygging
av senteret. V ekst i barnetallene skulle ha medført en
større utbygging for bl.a. å f å på plass en permanent
administrativ fløy. SU mener at det allerede fra høsten må
prosjekteres en utbyggingsfase 2. Ved evt. utvidelse av
skolegrensene, vil oppvekstsenteret ha behov for noe
tilleggsareal

MAUSUND Gjeldende plan viser en forventet
elevtal lsøkning fra 21/22 som er
vanskelig å forstå. B oligbygging,
folkehøgskol e, etc. vil kunne få
store konsekvenser for elevtallet.
Skolen har god plass. Det går an å
tenke seg at ungdomsskoleelever
fra Dyrøya går på Mausund.

Bygget har i dag svært gamle og ne dsli tte toalettforhold.
Skolen har fått lovnader om a t dette vil bli utbedret til
høsten. Det vil da bli frigjort arealer til sykepleier.
S kjærgårdssykepleier/hjemmesykepleie flytter nå inn i
kontor i skolebygget. Vanskelig å holde temperaturen i
bygget.

NABEITA Grad vis stigende elevtall.
K apasitets grense på rundt 130.

Evt. garderobeproblematikk på småskoletrinnet.

NORDSKAG Elevprognosene er usikre pga
planlagte bolig felt. Skolen har
god plass i dag, men med bare 4
klasserom er skolen ikke
dimensjonert for fulldeling.

SISTRANDA Sentrumsnær boligbygging vil få
betydning for
elevtallsutviklingen, og følgelig
for skolens arealkapasitet.
Usikkert hvordan redusert
elevtall, ved justerte
skolegrenser, vil påvirke
arealbehovet.

SU mener at det er grunnlag for nye arealer bl.a. med tanke
på fleksibilitet. For evt nybygg er det naturlig å tenke
nærhet til det eksisterende skolebygg på Sistranda der
boligbygging og befolkningsvekst ser ut til å bli størst, og
der helhetlig idrettspa rk lokaliseres. Skolen må også ha en
universell utforming. Ved fleksible løsninger vil skolen
kunne tilpasses evt pedagogiske og/eller organisatoriske
endringer.
Virksomhetsleder sier bl.a. at hvert hovedtrinn bør ha egen
avdeling, og at personalets arbeid sforhold må ivaretas,
samt at spesialrom må beholdes.
Virksomhetsleder sier også at et alternativ til å bygge ut
dagens småtrinnsareal, kan være å tenke egen
ungdomsskole, adskilt fra eksisterende bygg. Det vil gi plass
til småtrinnavdelingen i dagens ungd omstrinnareal, og
større uteareal for barnetrinnet.

SØRBURØY Små endringer i elevtallet har
stor betydning for organisering
og ressursbruk. Elevoversikten
viser at det vil være behov
grunnskole i Froan i planperioden
og noe utover dette . U - trinnet
fortsat t må få skoletilbudet her.

Skolen har store nok undervisningsarealer for gruppa, og
har fått oppgradert uteområde t over tid. V armelekkasjer i
det uisolerte bygget på vinterstid, og tidvis stygg lukt i
tilknytting til det nye tilbygget og kloakksystemet.
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A 2 Utrederens oppsummerende ( og kanskje utfyllende ) kommentarer til tabell A1

DYRØY S kolen har etter sigende plass til elever fra eget skoleområde ihht prognoser, men at
igangværende ombygging er til hinder for økt elevtilgang utover dette. SU ønsker utbygging.

MAUSUND Oppvekstsenteret har god plass, og kan om ønskelig ta i mot ungdomsskoleelever fra Dyrøy.

NABEITA Det antas i skolesammen heng ikke behov for planrelaterte tiltak nå.

NORDSKAG SU mener at skolen, slik den er bygget og organisert, ikke kan ta i mot elever fra andre
skoleområder i det det må tas høyde for økt elevtilgang fra planlagte boligfelt.

SISTRANDA SU mener at skolen har for lite fleksible (og universelt utformede) are al til å kunne romme
forventet elevtilgang, og at arealtilgangen må knyttes opp mot nåværende skoleanlegg. Som et
alternativ til å bygge ut dagens småtrinnsareal, spiller virksomhetsleder inn en ide om å
omorganisere nåværende skol e i ren barneskole og ren ungdomsskole .

SØRBURØY Det vil være behov for skole på Sørburøy i planperioden og noe utover dette. Skolen har
tilstrekkelig plass.

A - tabellene viser virksomhetenes /skolenes planrelaterte syn på status og utfordr inger våren 2016,
slik utreder ser det. O ppsummering en ble som U VR 2 - 2 sendt alle aktører (bl.a. virksomhetslederne)
1.juli og med tilbakemeldingsfrist 15.august - hva gjelder feil og mangler.

Det er innen fristen ikke kommet inn merknader til innholdet i UVR 2 - 2.

B. Barnehagene: Barnehagedekning og bygningsmessige utfordringer m.m.

B1 Kommentarer og utfordringer barnehager – utdrag fra skjema 2 - 1
(se vedlagte Skjema 2 - 1 i vedleggsdelen for utfyllende informasjon)

Virksomhetens egen beskrivelse slik utrederen leser det

Om barnehagebarn Om areal - /bygningsmessige utfordringer

DYRØY Barneh agen har må ttet si nei til
barneh agesøkere pga kapasitetsmangel.

Etter ombygging vil oppvekstsenteret romme
noen få f lere barnehagebarn.

MAUSUND Barnehagen har pr. i dag 3 - 6 ledige plasser (alt
etter barnets alder).

NABEITA Barnehagen har i dag 54 barn. Kapasitetsøkning
kan delvis løses ved økt bemanning

Barn ehagen er bygd for å kunne ha 60 bar n.

NORDSKAG All e i kretsen som ønsker plass, har fått tilbud .
Barnehagen har i tillegg barn fra andre
skoleområder.

NESSET Barnehagen har ingen ledig kapasitet.

.

SU mener at det bør vurdere s nytt bygg på
Nesset i løpet av planperioden.
Barnehagen har behov for omfattende
vedlike hold.

SISTRANDA Ingen planrelaterte elementer i denne omgang. Jfr. notat fra barnehagen sist i rapporten.

RABBEN Ingen planrelaterte elementer i denne omgang. Jfr. notat fra barnehagen sist i rapporten.
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B2 Utrederens oppsummerende og kanskje utfyllende kommentarer til tabell B1
(Se også tabell prognosetabellen B5 nedenfor)

DYRØY Barnehagen har ca. 30% lokal dekning.
Dersom oppvekstsenteret skal være et reelt oppvekstsenter , og ikke bare et navn , må det være
en forutsetning at (så godt som) alle barn som sokner til skolen, får tilbud om barnehageplass i
senteret. .

MAUSUN D Barnehagen har 100% etterspørselsdekning og følges ikke opp videre i denne sammenheng.

NABEITA Barnehagen har ca. 60% lokal dekning. 100% tilsier ca. 90 barn.
Barnehagen planvurderes utvidet til 100% lokal dekning.

NORDSKAG Barnehagen har nesten 12 0% lokal dekning, og følges ikke opp videre i denne sammenheng.

NESSET Barnehagen trenger vedlikehold, men følges ikke opp videre i denne sammenheng.

PRIVATE Ingen planrelaterte elementer i denne omgang. Jfr. notat fra barnehagen sist i rapporten.

*) Med planvurdering menes at tiltak blir sett i sammenheng med behovet for barnehageplasser i kommunen.

B - tabellene B1 og B2 viser virksomhetenes /barnehagenes planrelaterte syn på status og utfordr inger
våren 2016, slik utreder ser det. O ppsummering en ble som U VR 2 - 2 sendt alle aktører (bl.a.
virksomhetslederne) 1.juli og med tilbakemeldingsfrist 15.august - hva gjelder feil og mangler.

Det er innen fristen ikke kommet inn merknader til innholdet i U VR 2 - 2.

Barnehagedekningen
Tabell B3 nedenfor gir et oversikt sbilde av barnehagedekninge n høsten 2016. Antall barn
(rad 2) er marginalt usikkert og vil bli sjekket senere . Kolonne for barn f. 2016 er rimeligvis
spesiell.

Tabell B3
15.08.2016 f16 f15 f14 f13 f12 f11 SUM
Barn *) 20 60 61 60 58 60 319
Nesset 1 8 9 13 15 8 54
Nabeita 6 12 11 7 18 54
Nordskag 1 7 8 3 5 10 34
Dyrøy 1 1 1 2 5 10
Mausund 1 1 1 1 2 6
Sistranda 12 16 10 12 11 61
Rabben 10 9 21 16 5 61
I barnehage 2 45 56 60 58 59 280
Venteliste 3 5 2 0 0 0 10
Ønsker ikke 15 10 3 0 0 1 29
Dekning 1 10 % 75 % 92 % 100 % 100 % 98 % 88 %
Dekning 2 40 % 90 % 97 % 100 % 100 % 100 % 97 %
Merknad:

Dekning 1: Dekning sett i forhold til alle barn

Dekning 2: Dekning sett i forhold til barn som ønsker barnehageplass

*) Potensielle barnehagesøkere. Tallgrunnlaget basert på opplysninger fra helsestasjonen 15.03.16 og 20.06.16
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Tabellen nedenfor viser såkalt «lokal dekning», altså hvor stor andel av barn som sogner til
oppvekstsenteret eller skolen, og som har plass i «lokal barnehage». Et oppvekstsenter bør
så langt som mulig kunne gi tilbud til alle barn i «kretsen».
I tabellen regnes Nesset barnehage og de to private barnehagene på Sistranda som «lokale»
barnehager i forhold til Sistranda skole.

Tabell B4

I henhold til tabellen bør evt. behov for flere barnehageplasser i første omgang komme i
tilknytning til Nabeita og Dyrø y oppvekstsenter.

Prognoser
Prognosetabellen ( B5 ) er basert på en årlig vekst for førskolebarn på 3 %. Dette er i samsvar
med prognoser i gjeldende skole - og barnehagebruksplan, som for øvrig også sier at
barnehagekapasiteten bør dimensjoneres for ca. 340 barn (tilsvarende ca. 380 enheter).
Den reelle årlige veksten i perioden fra 2011 har vært på mellom 3 og 4 %.

Tabell B5

15.08.2016 Barn f.-15 og tidl. Manglende Lokal dekn.
I alt I barneh plasser *)

SISTRANDANesset, Sistranda, Rabben 138 175 -37 127 %
NABEITA Nabeita 90 54 36 60 %
NORDSKAGNordskag 28 33 -5 118 %
DYRØY Dyrøy 33 10 23 30 %
MAUSUND Mausund 6 6 0 100 %
*) Antatt manglende plasser i forhold til full LOKAL dekning

PROG 16/17 17/18 **) 18/19 19/20 20/21 21/22 3 %
Barn *) 290 299 308 317 326 336
Nesset 54 54 54 54 54 54
Nabeita 54 60 60 60 60 60
Nordskag 34 34 34 34 34 34
Dyrøy 10 10 10 10 10 10
Mausund 6 6 6 6 6 6
Sistranda 61 64 64 64 64 64
Rabben 61 64 64 64 64 64
I barneh 280 292 292 292 292 292
Udekket 10 7 16 25 34 44
Dekning 97 % 98 % 95 % 92 % 89 % 87 %
Dyrøy 30E 17 17 17 17
Nabeita 90E 27 27
I barneh 2 280 292 309 309 336 336
Udekket 2 10 7 -1 8 -10 0
Dekning 2 97 % 98 % 100 % 98 % 103 % 100 %
*) Potensielle barnehagesøkere. Tallgrunnlaget basert på 3% årlig vekst

**) Fom. 2017/18 er lagt inn antatt full kapasitet (ingen bemanningsmessig vurdering)
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I tabell B5 er simulert effekten av et utvidet barneha getilbud på Dyrøy og Nabeita.

Det er i prosessen (UVR 2 - 2) ikke kommet inn merknader om feil og mangler hva gjelder B - tabellene
3 og 4.
Tabell B5 er utrederens egen vurdering og er endret fra UVR 2 - 2 hva gjelder Dyrøy.

C. Befolkningsutviklingen

Prognoser og kommentarer - skolekretser

C1 Reel elevtallsutvikling (rødt), prognoser fra gjeldende plan (blått)

DYRØY

Oppv.senter
med fådelt
skole

Med utgangspunkt i befolkningsutvikling, tendenser og prognoser, samt behov for rehabilitering
av skolen og flere barnehageplasser, bør skolen og barnehagen i utgangspunktet vurderes
dimensjonert for 50 elever, og run dt 30 barnehagebarn , henholdsvis.

MAUSUND

Oppv.senter
med fådelt
skole

Det er ikke relevant med bygnings messige planrelaterte tiltak.
NABEITA

Oppv.senter
med fulldelt
skole

Det synes ikke relevant med bygningsmessige planrelaterte tiltak nå hva gjelder skolen spesielt. .
Økt barnehagekapasitet til rundt 90 barn (tilsvarende 100% lokal dekning) kan vurderes plassert
i eget bygg.
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NORDSKAG

Oppv.senter
med fådelt
skole

Det er ikke relevant med bygningsmessige planrelaterte tiltak nå.
SISTRANDA

1 - 10 skole

Med utgangspunkt i befolkningsutvikling, tendenser og prognoser, informa sjon om boligbygging ,
bør skole n vurderes dimensjonert for 400 elever. Elevtall utover dette kan håndteres alt ernativt
ved organisatorisk del ing av skolen, overføring av elever til relevante skoler med kapasitet, eller
ny skole i området.

SØRBURØY

Fådelt 1 - 10
skole

Det er ikke relevant med bygnings messige planrelaterte tiltak.
FRØYA
KOMMUNE

Reell elevtallsutvikling for perioden tom 21/22 er 2 % årlig, mens Norconsult sine prognoser i
gjeldende plan viser 3 % årlig vekst tom 24/25.
Det kan i plansammenheng på kommunenivå være hensiktsmessig å følge Norconsult sine
prognoser. På lokalt nivå vil det være aktuelt også å fokusere på demografiske forhold
(alderssammensetningen).
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Boligbygging – oversikt - skolekretser

C 2 Innspill fra Kristin Strømskag , kommuneplanlegger
( virksomhet for strategi - og utvikling)

20.06.16
DYRØY Det ligger ferdig regulerte boligområder i kretsen, blant annet et kommunalt felt med 6 - 8

tomter. Dette skal det nå være interesse for. Kommunen har nettopp annonsert dette for salg.
Det har ikke vært noen større samlet boligbygging, kun utbygging av enkeltstående boliger
innenfor skolekretsen de senere år

MAUSUND På Mausund ligger to boligområder inn i vedtatte reguleringsplaner. En av disse har ledige
tomter, hvor det nå kan være interessenter. Det har de senere år vært utbygging av noen få
enkeltstående boli ger i kretsen.

NABEITA Innenfor skolekretsen ligger flere store regulerte boligområder som er klare for utbygging.
Strekningen mellom Hammarvik og Flatval har de senere år opplevd stor nybygging, blant annet
i Djupmyra. I tillegg har det vært fortetting i allerede etablerte boligfelt. Det er blant annet
utarbeidet reguleringsplan for Flatøya, som kan realiseres etter at omlegging av vei på
Flatval/g ang - og sykk elsti er etablert.

NORDSKAG Det ligger flere ferdig regulerte boligområder i skolekretsen, blant annet Valen, Sørskaget og
Hålahauan boligfelt. På de to førstnevnte er det nå enkeltstående utbygging. Kommunen har
nettopp annonsert Hålahauan for salg. Det har ikke vært noen større samlet boligbygging, kun
utbygging av enkeltstående boliger innenfo r skolekretsen de senere år.

SISTRANDA Innenfor skolekretsen er det regulert inn flere store boligområder, samt planer om nye
reguleringsplaner. Det foreligger også forslag om å åpne for flere store nye boligområder under
revisjon av kommunedelplan Sistranda. Erfaringsmessig har halvparten av all nybygging av
boliger de siste årene skjedd på Sistranda. Blant annet har utbygging av Beinskardet boligfelt og
Åkervik hauan boligfelt vært attraktive og ført til mange nybygg innenfor skolekretsen.

SØRBURØY I skolekretsen er det i kommuneplanens arealdel avsatt områder med formål LFNR areal for
spredt bolig - fritids - eller næringsbebyggelse, mv. Det har i de siste årene ikke vært nybygging i
skolekretsen.

GENERELT Fordeling av byggetillatelser på nybygg senere år:
TYPE OBJEKT 2012 2013 2014 2015
ENEBOLIGER 16 54 30 20
REKKEHUS O.A.
ANTALL
BOENHETER

18 5 13 27

TOTALT 34 59 43 47

Erfaringsmessig har ca. halvparten av alle nybygg skjedd på Sistranda.
Eventuell utbygging av nye boligfelt, samt bygging av enkeltstående enheter vil i tillegg til vekst
ved tilflytting, kunne føre til tilflytting av barnefamilier i eksisterende boliger. En eventuell vekst
i skolekretsene er derfor ikke kun avhengig av nybygg, men også bevegelser innenfor
boligmarkedet i kretsen.

C - tabellene C1 og C2 inngikk i underveisrapport 2 - 2 (UVR 2 - 2) som ble sendt ut 1.juli. Det er innen
uttalelsesfristen for feil og mangler (15.august) ikke kommet inn innsigelser eller kommentarer for
øvrig.
Tabell C3 nedenfor er utrederens konsekvensanalyse hva gjelder skole - og barnehagebruksplanen.
Analysen er gjort i samarbeid med kommuneplanleggeren 16.august. . Dersom utreder og planlegger
har avvikende syn, vil dette framkomme i tabellen.
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C3 Befolkningsutvikling - skolekretser – konsekvensanalyse skoler

DYRØY Med utgangspunkt i befolkningsutvikling, tendenser og prognoser, samt behov for
rehabilitering, bør skolen i utgangspunktet vurderes dimensjonert for 50 elever.

MAUSUND Forventet elevtall i planperioden medfører ikke behov oppgradering av skolen.

NABEITA Forventet elevtall i planperioden medfører kanskje ikke behov oppgradering av skolen.
Har relevans til hvordan økt elevvekst ved Sistranda skole vil bli håndtert.

NORDSKAG Forventet elevtall i planperioden medfører sannsynligvis ikke behov oppgradering av skolen.
Har relevans til hvordan økt elevvekst ved Sistranda skole vil bli håndtert.

SISTRANDA Med utgangspunkt i befolkningsutv ikling, tendenser og prognoser , bør skolen vurderes
dimensjon ert for 400 elever. Elevtall utover dette kan håndteres alternativt ved
organisatorisk deling av skolen, overføring av elever til relevante skoler med kapasitet, eller
ny skole i området.

SØRBURØY Det er ikke relevant med bygningsmessige planrelaterte tiltak.

Fargekoder : Oransje ; Ingen oppfølging videre mht flere elevplasser . G ult ; Ingen oppfølging for e løpig mht flere
elevplasser Blått : Oppfølges i plansammenheng bygg og evt. strukturelle tiltak.. Grønt : Oppfølges (hvis
realistisk) i plansammenheng som konsekvens av evt. strukturelle tiltak.

D. Arealressursen og bygningsmessige utfordringer for to virksomheter

I n ærværende rapport, og med utgangspunkt i tabellene A,B og C, er søkelyset satt på Dyrøy
oppvekstsenter og Sistranda skole

D Arealressursen – innledende vurdering

Se forklaringer til arealbegrep i skjema 2 - 2 i vedleggsdelen

DYRØY
SKOLE

Arealanalyse
basert på
lokal norm
for fådelt
skole med
50 elever

AREALNORM 50 EL Inkl. DYRØY SKOLE DIFF

Barneskole kroppsøv. Inkl. kroppsøv.

1 Læringsareal 294 260 - 34

2 Spesialrom 250 Inkl. i 1 - 250

3 Adm. og personal 155 85 - 70

4 Annet areal 60 5 - 55

5 Netto skoleareal 759 350 - 409

6 Brutto areal 1025 440

7 Faktor brutto/netto 1,4 1,26

Vurdering
teknisk (Otto
Falkenberg)

Læringsareal har delvis flerbruk. 1 undervisningsrom er utstyrt med kjøkken.
Adm. og personaldel er planlagt i 4 eldre brakkemoduler som hittil har huset barnehagen.
Mangelfullt mht. arbeidsplasser og møterom. Bygningsmessig mangelfull standard på
brakkemodulene.
Anne t areal (5m2) omfatter renholdsrom. Teknisk rom i kjeller er ikke medtatt i arealoppgaven.
Ganger/korridor 103 m2 er utgangspunkt for beregning av brutto/netto faktor. Dette arealet er
også delvis brukt til læringsareal/spesialrom som bibliotek
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DYRØY
BARN EHAGE

Arealanalyse
basert på
lokal norm
barnehage
med 30
enheter (ca.
27 barn)

AREALNORM 30 DYRØY B.HAGE DIFF
Barnehage 30 enheter *)

1 Leke og opphold 132 90 - 42
2 Annet areal 65 32 - 33

3 Personal 64 6 - 58

5 Netto areal 261 128 - 133

6 Brutto areal 326 140

7 Faktor brutto/netto 1,2 1,1

Vurdering
teknisk (Otto
Falkenberg)

Barnehagen antatt å ha kapasitet 12 - 15 barn
I pkt. 1 er inkludert soverom 11 m2 for små barn.
Det lille arealet, 6m2, for personal omfatter bare garderobe. Andre personalrom er felles med
skolen

SISTRANDA
SKOLE

Arealanalyse
basert på
lokal norm
for 1 - 10
skole med
400 elever

AREALNORM 400 EL SISTRANDA SK DIFF
1 - 10 skole Ekskl. kroppsøv. Ekskl. kroppsøv.

1 Allment læringsareal 1942 1792 - 150
2 Spesialrom *) 460 759 +299
3 Administrasjon og personal 372 371 - 1
4 Annet areal 245 270 +25
5 Netto skoleareal 301 9 3192 +173
6 Brutto areal 410 4 4355
7 Faktor brutto/netto (ca.) 1,4 1,5

Vurdering
teknisk (Otto
Falkenberg)

Sistranda skole har orientert om arealmessige utfordringer for småtrinnet. Det har vært
jobbet med å skissere alternative løsninger for forbedring. Deler av småtrinnet har
derfor blitt flyttet til andre deler av skolen og medført utfordringer mht. organisering og
arealbruk der.
Skolen har rikelig med m2 læringsareal for flere enn nåværende antall elever.
Organiseringen av arealene/rommene er kanskje ikke optimal i forhold til gruppedeling
og pedagogisk opplegg. Dette betyr at standard arealnorm ikke uten videre kan
benyttes. Bibliotek er i kke medtatt i arealoppstillingen. Dette omfatter ca. 550 m2 inkl.
kontor, lesesal etc.
Arealoppgaven må tas med forbehold da det mange smårom, korridorer o.l. som kan
medføre mindre avvik i pkt. 4, annet areal, og grunnlaget for beregning av
brutto/nettofa ktor
En betydelig del av skolens areal går med til ganger (trafikkareal). Dette medfører et
stort bruttoareal og en høy brutto/nettofaktor (1,5). Nøyaktig tall for byggets bruttoareal
foreligger ikke, men her er benyttet totalt nettoareal 4148 m2 med et på slag på ca. 5%
for areal opptatt av vegger.
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E. Utrederens for e løpige oppsummering (vurdering og tilrådning)

E Utrederens foreløpige vurdering og tilrådning knyttet til vi dere planarbeid

Vurdering Tanker om o ppfølging (tilrådning)

DYRØY I fall det skal planlegges for
videre utbygging nå, må det
begrunnes i utvidelse av
skolegrensene og/eller utvidelse
av barnehagetilbudet.

Dyrøy oppvekstsenter planvurderes hva gjelder
bygningsmessige tiltak som konsekvens av økt elevtall
og behov for flere barnehageplasser . Oppvekstsentert
bør vurderingsmessig dimensjoneres for 7 elever pr.
årskull (=50 ele ver) og 30 barnehageenheter ( 27 barn).

MAUSUND Skole - og barnehagetilbudet
videreføres.

Tanken om å overføre ungdomsskoleelevene fra Dyrøy
til Mausun d som alternativ til Sistranda kan utredes,
men realismen i tiltaket bør av klares først.

NABEITA Utvidelse av barnehagetilb udet til
full lokal dekning vurderes.

Nabeita oppvekstsenter, barnehagen, vurderes utvidet
med 30 enheter (ca. 27 barn) .

NORDSKAG Siden skolen i dag har stor ledig
kapasitet og det kan det vurderes
overføring av elever fra
tilgrensede områder

Skolens kapasitet vurderes i sammenheng med
relevante planlagte boligfelt og overføring av elever fra
Sistranda skole. Håndteres i del rapport 4 (D4) hva
gjelder skole - og barnehagestrukturen.

SISTRANDA M ed tanke på god organisering
basert på dagens pedagogikk,
kombinert med forventet
elevtilgang, har skolen for lite
fleksible og universelt utformede
skoleareal.

Sistranda skole må si kres tilstrekkelig fleksible arealer ti l
å møte forventet elevtilgang på max 400 elever. (I følge
oppl. loven §9 - 5 bør det til vanlig ikke «skipast»
grunnskoler med mer enn 450 elever). Ved 400 elever i
2024/25 vil den årlige veksten tilsvare 3 %. Ved 4 %
vekst vil denne grense n være nådd allerede i 2022/23, 6
år fra nå.

S kolen har i dag (i teorien) til strekkelig skoleareal for
400 elever (tabell D). Dagens elevtall er rundt 320.
Norconsult beregner skolens kapasitet til 370 - 400 elever
slik de n står nå. Mangel på tjenlig areal for o pplæring
forutsettes derfor løst ved ombygg ing og rehabilitering
(evt. i kombinasjon med overføring av elever til andre
skoler ( justering av «skolekretsene») ).
D agens arealløsning fremstår som li te fleksibel og
således lite tilpasset moderne pe dagogikk. Mangel på
areal oppleves reell, og skyldes overnev nte faktorer.

Skolens uteområde er lite /til dels uhensiktsmessig, og
bør ikke reduseres ved nye bygninger.

Siden skolens elevtall på sikt antas å vokse utover 400
elever, bør det kan skje allerede nå vurderes bygging av
ny skole i området. Dette kan for eksempel være en ren
barneskole , organisert som egen virksomhet.

SØRBURØY S koletil bud videreføres. Følges ikke opp videre her.

NESSET BH Barne hagetilbudet videreføres Barnehagens beliggenhet tilsier i utgangspunktet ingen
utbygging.

Fargekoder : Oransje ; Ingen oppfølging i plansammenheng. Evt. vedlikehold og/eller HMS - tiltak følges ikke opp i
plansammenheng. . Blått : Op pfølges i plansammenheng bygg og evt. strukturelle tiltak. . Grønt : Oppfølges (hvis
realistisk) i plansammenheng som konsekvens av evt. strukturelle tiltak.
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Samarbeidsutvalgenes uttalelser til delrapport 2 
 
 
Sistranda skole  

En ombygging/rehabilitering av skolens lokaler er nødvendig på småtrinnets areal. Arealet i 

dag er for lite til at 1. – 4. trinn kan være samlet, noe som er ønskelig. Det er i løpet av 

sommeren utført midlertidig ombygging/tilrettelegging slik at 1. og 2. trinn kan bruke 

arealet, samt SFO, kommende skoleår. Bygget er i dag i en slik forfatning at det må betydelig 

oppgradering/renovering til, dersom dette skal være opplæringsarena i framtiden. Det er pr. 

i dag i følge snekkere, fukt i bygget. Det er ønskelig at skolens arealer i framtiden legges til 

rette for at de ulike trinnene, småtrinn 1. - 4, mellomtrinn 5. – 7. og ungdomstrinn 8.-10. 

trinn, kan organiseres i avdelinger. Når skolen skal renoveres/bygges om, evt nybygg, er det 

viktig å ta hensyn til uteområdet. Skolens uteområde er i dag lite og uoversiktlig. Det må 

legges til rette for at uteområdet innbyr til leik, fysisk aktivitet, rørelse og trygghet. Dette er 

en viktig del av barnas skolehverdag, både med tanke på trivsel og læring.  

Skolen må sikres tilstrekkelig arealer til å møte forventet elevtilgang på 400 elever. Skolens 

opplæringsarealer må utvides og gjøres mer fleksible, slik at arealene kan være funksjonell 

mange år fram i tid, slik kan en unngå å havne i arealutfordringer gang etter gang. Tabeller 

som Kunnskapsgrunnlaget 2016 tar for seg viser en økning i elevtall fra år 2020  - 2040,for 

ungdomstrinnet spesielt. Når det tenkes så langt frem i tid, og man vet at elevtallet vil øke 

betraktelig, er det også fristende å tenke eget nybygg for ungdomstrinnet i umiddelbar 

nærhet til eksisterende skolebygg, slik at sambruk av spesialrom kan utnyttes, samt nærhet 

til svømmebasseng, ballbinge og basishall.  

Virksomhetsleder støtter SU sin uttalelse til rapport D2. Eget nybygg for ungdomstrinnet vil  

gi fordeler på mange områder, eks større fleksibilitet i bruken av ansatte, fleksible 

timeplaner osv. Det vil også gi et moderne skolebygg som vil kunne være funksjonelt mange 

år fram i tid. Det sies at et nytt skolebygg skal kunne være funksjonelt 40 år frem i tid. Det å 

rigge en skole med tanke på at det skal være funksjonelt 40 år fram i tid, vil også være med å 

lage ro rundt arealutfordringer med påfølgende renoveringer/ombygging. Muligheten for at 

elevtallet kan vokse utover 400 elever, må også tas med inn i vurderingen. 

Nabeita oppvekstsenter 

Barnehage. 
SU ved Nabeita slutter seg til at det er viktig å se på muligheter for utvidelse av barnehagen 
på senteret. Det er for lav lokal dekning og mange som har tilhørighet i kretsen har ikke fått 
plass i år. 
Familier som har barn på skolen får ikke plass til barna sine i barnehagen. 
 



  

 

Barnehagen ble for 2 år siden flyttet hit og oppvekstsenteret ble opprettet. Barnehagen ble 
på dette tidspunkt utvidet til å bli en 4 avdelingsbarnehage. Økningen utgjorde 13 
barnehageplasser. Dette har vist seg å være altfor lite. 
 
SU ser fordelene med å ha et oppvekstsenter hvor det samarbeides om det pedagogiske 
innholdet og hvor barna er godt kjent før de begynner på skolen. 
Forventningene om at det skal være plasser til de barna som bor i kretsen er store. 
Vi har også søkere fra andre deler av frøya som ser fordelen av oppvekstsentertanken og 
ønsker å ha sine barn her fra de er 1-13 år. 
Oppsummert: 
SU ved Nabeita ønsker at det legges inn i fremtidige planer en utvidelse av barnehagen. 
Dette i tilknytning til eksisterende bygningsmasse,og som en del av eksisterende 
oppvekstsenter. 
 
Det er også slik at barnehagen er bygd for 60 barn. Det ligger altså en kapasitet her på 6 
småbarnsplasser som nå ikke blir benyttet. Her dreier det seg om utvidelse av 
stillingsrammen og altså ikke bygningsmessige endringer for å ta i bruk disse plassene. 
Dette ville i første omgang gi de som ikke har fått tildelt barnehageplass, og som står på 
venteliste hos oss, plass.Gjelder 5 småbarn. 
I tillegg til dette har vi venteliste på 9 barn, men disse går nå i andre barnehager.  
Som det står i delrapport 2 så ligger det flere ferdigregulerte boligområder i kretsen. Dette 
vil kunne føre til økt behov for barnehageplasser slik at de prognoser som foreligger fort blir 
for lave. 
 
Skole: 
Det vil blir press på garderobeløsninger for både elever og ansatte ved den utvikling av 
elevtall som ligger i prognosene.Vi øker mer hvert år enn prognoser fra forrige plan viser. 
 

Nordskag oppvekstsenter 
 
Su – Nordskag har ingen kommentarer til delrapport 2.  
Så da er det ingenting å tilføye eller korrigere fra oss.  
 
 
Nesset barnehage 
 
Samarbeidsutvalget leste og diskuterte delrapport 2, og synes i utgangspunktet at det var 
vanskelig å gi spesielle signaler ift Nesset på dette tidspunktet. Men vi har ønske om å 
komme med noen generelle tanker. 
 
Tabell B4 – ang barnehageplasser, og dekning ift skolekretser. Samarbeidsutvalget tenker at 
om det trengs flere plasser rundt Nabeita, så bør dette være avdelinger i et eksternt bygg – 
en frittstående barnehage i nærheten av Nabeita, men med egen ledelse. Vi har ikke tro på 
noen diger barnehage på Frøya med 7-8 avdelinger. 
 



  

 

Ved evt. flytting av skolekretser mener samarbeidsutvalget at det er viktig å tenke over 
hvordan dette gjøres. Og da tenker vi særlig på de barna som allerede er i et skoleløp og har 
startet på en skole. Det er viktig da at hver enkelt høres, og at man ikke bruker tvang. Da kan 
man ødelegge barns psykiske helse og bryte viktige vennskap og sosiale bånd.  
 
Samarbeidsutvalget diskuterte også at innvilgning på søknader på overflytting må vurderes 
svært streng og godt på de store enhetene / skolene, slik at det ikke blir trangere enn 
nødvendig. 
 
Samarbeidsutvalget synes det er lagt opp til svært mange møter i denne prosessen – for oss 
som ikke er så direkte involvert i spesielle saker, og ber om at det vurderes om vi kan «hoppe 
over» neste møte dersom det ikke blir saker som gjør at det er svært viktig at vi tar dette 
opp på nytt allerede om 4 uker. 
 
Dyrøy oppvekstsenter  
 
SU ved Dyrøy oppvekstsenter ser positivt på arbeidet som er gjort og gjøres rundt 
flerbruksplan. Det oppleves også positivt at prognosene viser økte barnegrupper de neste 
årene. Når det er sagt opplever SU situasjonen rundt det bygningsmessige som så prekær at 
det blir vanskelig å diskutere at visse forutsetninger må innfris (flytting av skolegrenser, flere 
barn inn etc) for at det kan snakkes om rehabilitering/nybygg. Eksempelvis vurderer teknisk 
at det er bygningsmessig mangelfull standard på brakkemodulene. Allikevel brukes denne 
bygningsmassen som barnehage i dag og er tenkt som personal/administrativ fløy etter 
rehabilitering. 
SU tror ikke at dagens bygningsmasse vil kunne godkjennes etter lovverket 
(arbeidsmiljøloven, Lov om miljørettet helsevern etc), og forventer at eier tar dette med i 
sine vurderinger. 
Virksomhetsleders uttalelse: 
VL stiller seg bak SU sine uttalelser. VL opplever det at vi går mot et «være eller ikke være» 
ifht oppvekstsenteret. Bygningsmessig er nok vi utdatert uavhengig av hvordan vi skal 
forholde oss til utviklingen av elevtall. 
Ser at vi nok vil greie elevtallsutviklingen slik den foreligger i dag. Hvis boligbygging fører til 
en del flere barn vil det kunne gi utfordringer. Flytting av skolegrenser vil arealmessig ikke 
være mulig. 
 
Sørburøy skole 
 

- Så lenge det ikkje er noko nytt som kan endra drifta ved skulen, treng vi ikkje å ha 
eige møte på det 

- Vi tykkjer at innhaldet i det som vart vedteke før ferien framleis dekkjer godt  nok 
- Vi er nøgde med drifta av skulen no, og treng ikkje vedta noko nytt med mindre det 

dukkar opp framlegg om endring av skuledrifta på øya 
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Revidering av Skole - og barnehagebruksplanen

D el ra p port 2 ( D 2) - ved l eggsd el

V edleggsdelen håndterer følgende vedlegg:

Skjema Skjemainnholdet Sidetall

2 - 1 I skjemaet gir virksomheten e en innlede nde beskrivelse av status og
fr a mtidstanker knyttet til planrevideringen.

Tallgrunnlaget er framkommet ved at v irksomhetslederne har gitt
opplysninger om skolenes barnetall i dag ( vår - 16) , sam t antall
antatte skolestartere. Fagleder ved Helsestasjons - og
skolehelsetjenesten har gitt opplysninger om fødselstall relatert til
skoler og alternativ. Ved avvikende tall på førskolebarn , er data fra
helsestasjonen lagt til grunn.
Se mer om tallgrunnlaget, og virksomhetsledernes kommentarer t il
dette, helt sist i rapport D1.

Dyrø y oppv .senter s. 2
Mausund oppv.senter s. 4
Nabeita oppv.senter s. 7
Nordskag oppv.senter s. 9
Sistranda s kole s. 11
Sør burøy skole s. 1 4
Nesset barneh. s. 1 6

2 - 2 Dette skjemaet håndterer bygningsmessige utfordringer knyttet til
utvalgte virksomheter (se rapport D2).
Skjemaet er innarbeidet i Underveisrapport 2 - 2, som e r sendt alle
involverte aktører i planarbeidet (bl.a. virksomhetene) til/for
orientering og kommenta r.
E vt. synspunkter og merknader vil fr a mkomme i rapport D2 , og bli
håndtert derfra.

Dyrøy oppv.senter s. 18
Sistranda skole s. 2 0

P rivate
barne h

De private barnehagen e er blitt invitert til å gi noen framtidstanker
knyttet til drift og utvikling.

Rabben og Sistranda
barnehager s. 22
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DYRØY OPPVEKSTSENTER (27.05.16)

1 Elevtallsutvikling basert på faktiske (reelle) barnetall (fra feb. - 16)

2 U tvikling basert på prognoser fra gjeldende plan (SBP) - sammenligning talte barn (REELL)
Elever samlet 1 - 7

3 U tvikling ved justert o mråde for skoletilknytning (gradvis overf. fra Strømøy og Svellingen)
Skolestartere fra Strømøy og Svellingen «overføres» fra Sistranda fom høsten 2017, tilsvarende alt 2 fra
delrapport 1.

14
18 20

25 27 25

6
10 10 12 10

14
20

28 30
37 37 39

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Dyrøy - elevtallsutvikling
S M S+M

15
20
25
30
35
40
45

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25

SBP

REELT

16
21

26
36 39 38

6 10 10 12 12
17

22
31

36

48 51 55

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Dyrøy Alt 2
S M S+M



Delrapport 2 - vedleggsdel / Sigbjørn Hellevik / 04.07.2016 11:32
3

4 Barnehagebarn 15.08.16 – vurdert 10.05.16
Oversikt over « plassering» av førskolebarna, født 2015 og tidligere.
Oversikten viser 10 barn i Dyrøy barnehage, tilsvarende 30% lokal dekning

5 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer pkt 1 og 2 ovenfor
Vi er p.t. fem elever på 3. trinn, ikke seks.
Det mangler en elev i pkt. 1 og 2 ovenfor, f.eks. i 2016/17 er riktig tall S: 15, M: 6, S+M: 21. Med videre
forplantning i årene fremover.
Når det gjelder reelle elevtall har de vært lavere enn prognosen, men man ser en økning i forhold til
prognosene fra 20 21.

6 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer pkt 3 ovenfor
Fra delrapport 1: Virksomhetsleder sier at oppvekstsenteret kan ta elever som vist.
En ombygging av oppvekstsenteret er i gang, og etter ombygging vil det ikke være mulig å romme
es timert elevtall som inkluderer strømøy og Svellingen.
Det er stor positivitet omkring endring av skolegrensene, slik at barn fra større geografisk område da vil
sokne til dette oppvekstsenteret.

7 Førskolebarn data – virksomhetsleders kommentar
Begrepe r førskolebarn brukes om de som går sitt siste år i barnehagen (også kalt skolestartere), mens
snakker man om alle barn i barnehagen brukes terminologien barnehagebarn.
Det er p.t. 10 barn i barnehagen, og antallet vil være det samme i 16/17.
Barnehagen har vise seg flere år å ha for få plasser etter etterspørselen, og oppvekstsenteret har
måttet si nei til barnehagesøkere.
Etter ombygging vil oppvekstsenteret romme noen få flere barnehagebarn, men ikke vesentlig flere enn
med tilholdssted i nåværende bra kkeløsning.
Antall barn i barnehage vil også avhenge av barnas alder, da unger under 3 år telles dobbelt (som to
plasser).
Har ingen kommentarer til selve antallet barn – kan ikke verifisere tallene .

8 Virksomhetsleders syn på pedagogisk - organisatori ske forhold knyttet til informasjon ovenfor
I dag har skolen en tredeling av elevene som utgangspunkt, dette kan videreføres med dagens
skolegrenser og elevprognoser. Om skolegrensene endres og Strømøy og svellingen kommer til Dyrøy
oppvekstsenter, vil d et fra 2019/20 være behov for en firedeling.
Det er ingen utfordringer knyttet til pedagogisk - organisatoriske forhold etter pkt. 1, men noen
endringer må til om pkt. 3 blir effektuert.

9 Virksomhetsleders syn knyttet til bygningsmessige utfordringer rel atert pkt 8
Prognoser for elevtallsutvikling ved nåværende skolegrenser har ingen bygningsmessige utfordringer.
Ved utvidelse av skolegrensene, vil oppvekstsenteret ha behov for noe tilleggsareal.

10 O m miljørettet helsevern: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995 - 12 - 01 - 928
Oppvekstsenteret har trolig ikke en oppdatert godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern (§6),
men det vil bli gjort en vurdering etter at ombyggingsarbeidet er ferdigstilt. De aller fleste av punktene
er pr i dag godt ivaretatt, men det mangler en totalvurdering.

6
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9

6
8

1 1 1 2

5 5
3

8

4 3

f15 f14 f13 f12 f11

Barnehagebarn Dyrøy
I alt I Dyrøy b.hage Annen barnehage/hjemme
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11 Virksomhetsleders utdrag av Samarbeidsutvalgets uttalelse på informasjonen (1 - 10)
SU er glad for positiv elevtallsutvikling i årene fremover, og SU stiller seg også veldig positive til at
skolekretser blir endret, og at det da kommer enda flere elever til oppvekstsenteret.
SU mener at ombyggingsarbeidet som i dag pågår, er en nedbygging av senteret, når man ser at det er
veks t i barnetallene. SU mener at det skulle vært utbygd mer nå når det først gjøres et bygningsmessig
arbeid. Det kommer tydelig fram at SU mener det allerede fra høsten må prosjekteres en
utbyggingsfase 2, som sørger for å få en permanent administrativ fløy i stedet for midlertidig
brakkeløsning som nå blir ombygd fra barnehage til administrasjon.

12 Virksomhetsleders essens av andre relevante uttalelser
HMS - gruppa ved oppvekstsenteret og personalgruppa uttaler seg som SU, pkt. 11.

13 Virksomhetsleders k ommentar til evt. uttalelser i punktene 11 og 12.
Virksomhetsleder støtter uttalelser gitt i pkt. 11 og 12.

14 Annen viktig informasjon etter virksomhetsleders vurdering

MAUSUND OPPVEKSTSEN TER (27.05.16)

1 Elevtallsutvikling basert på faktiske (reelle) barnetall

2 U tvikling basert på prognoser fra gjeldende plan (SBP) - sammenligning talte barn (REELL)
Elever samlet 1 - 10
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4 4

2 1
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3 U tvikling ved justert områ de for skoletilknytning
Det går an å tenke seg at ungdomsskoleelever fra Dyrøya går på Mausund.

4 Barnehagebarn 15.08.16 – vurdert 10.05.16
Oversikt over «plassering» av førskolebarna, født 2015 og tidligere. Oversikten viser 6 barn i Mausund
barnehag e, tilsvarende 100% lokal dekning

5 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer pkt 1 og 2 ovenfor
Så lenge det ikke skjer endringer i demografien i Sørværa er det ingen grunn til i tro at elevtallet vil øke
de kommende år. Prognosen fra gjel dende plan viser en forventet økning fra 21/22. Bekgrunnen for
dette er vanskelig å forstå. Det er imidlertid prosjekter «i støpeskjea» i forhold til å få tilflytning til
øyrekka (boligbygging, folkehøgskole, etc.). Blir disse realisert vil det følgelig ha store konsekvenser for
elevtallsutviklingen.
Pga vårt relativt lave elevtall vil små endringer i demografi få stor e utslag både positiv t og negativ t.

6 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer pkt 3 ovenfor
Vi har god plass for flere elever, så det er helt uproblematisk å øke elevtallet i u.skolen. Utfordringen
ligger eventuelt på transportlogistikk.

7 Førskolebarn data – virksomhetsleders kommentar
Som tabellen viser har vi fullbarnehagedekning, og vi har fortsatt ledig kapasitet. Vi har pr. i dag 3 - 6
ledige plasser (alt etter barnets alder).

8 Virksomhetsleders syn på pedagogisk - organisatoriske forhold knyttet til informasjon ovenfor
Vi har en relativt store arealer sett i forhold til antall barn i bygget. Det er imidlertid vanskelig å se for
seg at man kan stenge av deler av bygget uten at dette går ut over driften, da sentrale funksjoner er
spred i ulike deler av bygget. Det jobbes med å finne alternativ bruk på deler av bygget, for å få en mest
mulig arealeffektiv drift sett fra et kommunalt perspektiv. (Se pkt. 9)
Vi har pr. i dag svært gamle og nedslitte toalettforhold for elevene. Dette fører til at vi har elever som
kvier seg for å bruke dem, noe som igjen går ut over trivsel og læring. Vi har fått lovnader om at dette
vil bli ut bedret i sept.okt. 2016. ( S etning om oppvarming tatt ut. Se pkt. 10)

9 Virksomhetsleders syn knyttet til bygningsmessige utfordringer relatert pkt 8
Vi er i en fase der skjærgårdssykepleier/hjemmesykepleie flytter inn i kontor i skolebygget. Videre vil de
også få bedre lokaler i bygget, i og med at det i forbindelse med med renovering av elevtoaletter også
vil bli frigjort arealer som vil bli bygd om til lokaler for sykepleier. Dette er svært positivt for alle parter;
vi får bedre utnyttelse av bygningsm assen, hjemmesykepleien får langt bedre lokaler enn de har pr i
dag, og det er mulig å tenke seg faglige synergieffekter.

10 O m miljørettet helsevern: https://lovdata.no/dokument/SF/f orskrift/1995 - 12 - 01 - 928
Det har ikke lyktes virksomhetsleder å finne godkjenningsdokumentet for bygget.
Skolen har et svært gammelt sentralvarmeanlegg. Dette fører til at vi har problemer med å holde
temperaturen oppe i deler av bygget i den kalde å rstiden. Dette kan være å anse som et brudd på §19 i
forskriften. Kan også nevnes at sentralvarmeanlegget er delvis oljefyrt, noe som har negative
miljøkonsekvenser.
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Barnehagebarn Mausund
I alt I Mausund b.hage Annen barnehage/hjemme
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11 Virksomhetsleders utdrag av Samarbeidsutvalgets uttalelse på informasjonen (1 - 10)
Sk jemaet ble gjennomgått i SU 24.05.16. Her ble både data i skjemaet og virksomhetsleders
kommentarer til pkt 1 - 10 og pkt 14 presentert.
SU stiller seg bak virksomhetsleders kommentarer, og ønsker å poengtere at man er godt fornøyd med
tilbudet som gis i sko len og barnehagen på Mausund.

12 Virksomhetsleders essens av andre relevante uttalelser
Skjemaet er også gjennomgått med personalet. Ingen utfyllende komment arer ut over pkt 1 - 10 derfra.

13 Virksomhetsleders kommentar til evt. uttalelser i punktene 11 og 12.
Virksomhetsleder har ingen kommentarer til pkt 11 og 12.

14 Annen viktig informasjon etter virksomhetsleders vurdering
Skolen bruker i dag Mausund svømmehall i svømmeopplæringa og i vanntilvenning av barnehagen. Den
brukes også av Sørburøy sk ole. Det er mye ledig kapasitet i svømmehallen, så det kan også være mulig
for andre skoler og barnehager på Frøya å benytte seg av den. (Det mest nærliggende å tenke på er
Dyrøya.) Vi leier pr i dag gymsalen i idrettshuset av Mausund IL til kroppsøving og andre aktiviteter.
Dette er en ordning som fungerer godt.
Det private leiemarkedet for boliger på Mausund er pr. i dag svært lite. Vi har heller ingen
tjenesteboliger. Dette oppleves som en relativt stor utfordring i forhold til rekrutering av ansatte.
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NABEITA OPPVEKSTSENTER (26.05.16)

1 Elevtallsutvikling basert på faktiske (reelle) barnetall

2 U tvikling basert på prognoser fra gjeldende plan (SBP) - sammenligning tal te barn (REELL)
Elever samlet 1 - 7

3 U tvikling ved justert område for skoletilknytning

4 Barnehagebarn 15.08.16 – vurdert 10.05.16
Oversikt over «plassering» av førskolebarna, født 2015 og tidligere. Oversikten viser 54 barn i Nabeita
barnehage, tilsvarende 60% lokal dekning
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5 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer pkt 1 og 2 ovenfor
Gradvis stigende elevtall. Høyt elevtall på småtrinn fra 2017 - 2020. Vil føre til økt bemanning.

6 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figur er pkt 3 ovenfor

7 Førskolebarn data – virksomhetsleders kommentar
Mange lokale søkere som ikke får plass. I år dreier det seg om 13 barn som står på venteliste og har
Nabeita som førstevalg. Dette dreier seg om et barn på sorbarn og resten på småb arn (de fleste har
nok fått tilbud annet sted, men har tilhørighet i kretsen her)
Vi har pr dd ikke kapasitet til å ta i mot flere barn – lovregulert. – Mulig løsning er å øke antall barn på
småbarn fra 9 - 12. krever økt bemanning.

8 Virksomhetsleders syn på pedagogisk - organisatoriske forhold knyttet til informasjon ovenfor
Når vi får 75 elever på småtrinnet så vil dette gi noen utfordringer i forhold til plass, særlig i forhold til
garderober. Dette gjelder også garderobeforhold og toalettforhold ansatte .

Ang. bhg.: Barnehagen er bygd for å kunne øke tallet fra 54 til 60 barn, så ei økning her vil kunne
dekkes inn både bygningsmessig og også være pedagogisk forsvarlig.

9 Virksomhetsleders syn knyttet til bygningsmessige utfordringer relatert pkt 8
De talla som foreligger og den økningen vi ser ligger nok innenfor det som vi kan håndtere med dagens
bygningsmasse. Det når nok ei grense rundt 130.

10 O m miljørettet helsevern: htt ps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995 - 12 - 01 - 928
Oppvekstsenteret er godkjent.

11 Virksomhetsleders utdrag av Samarbeidsutvalgets uttalelse på informasjonen (1 - 10)
Su var opptatt av at det står så mange på venteliste av lokale barn. Foreldre som har barn i skolen får
ikke automatisk plass i bhg. Det ble stilt spørsmål om hvorvidt det ikke kunne åpnes for å øke antall
plasser på småbarn siden barnehagen er bygd for å ta inn flere. (øke fra 9 - 12 pr småbarn) dette vil
bedre situasjonen, men ikke være nok til å dekke behovet.

12 Virksomhetsleders essens av andre relevante uttalelser
Dette ble drøftet med tillitsvalg for utdanningsforbundet den 10. mai. Tillitsvalgt la vekt på den
økningen vi ser på småtrinnet og i bemanning i forhold til garderobe/ toaletter. Tok også opp at dette vil
kunne føre til plassproblemer i klasserom.

13 Virksomhetsleders kommentar til evt. uttalelser i punktene 11 og 12.

14 Annen viktig informasjon etter virksomhetsleders vurdering
Det ligger et udisponert areal me llom to fløyer i skolen. Dette kan utbygges dersom elevtallet øker mer
enn prognosene tilsier. Dette er langsiktig tenking. Vil gi et flott fellesareal/samlingsrom for senteret og
da frigjøres plass i aktivitetsfløy til klasserom.
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NORDSKAG OPPV EKSTSENTER (10.06.16)

1 Elevtallsutvikling basert på faktiske (reelle) barnetall

2 U tvikling basert på prognoser fra gjeldende plan (SBP) - sammenligning talte barn (REELL)
Elever samlet 1 - 7

3 U tvikling ved justert område for skoletilknytning(gradvis overf. fra Klubben, Sandvika,Gurvikdal)

Skolestartere fra Klubben, Sandvika og Gurvikdal «overføres» gradvis fra Sistranda fom høsten 2017,
tilsvarende alt 2 fra delrapport 1.
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4 Barnehagebarn (15.08.16)
Oversikt over «plassering» av førskolebarna, født 2015 og tidligere. Oversikten viser 34 barn i Nordskag
barnehage, tilsvarende 121% lokal dekning

5 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer pkt 1 og 2 ovenfor
2016/2017: S 26, M 13, S+M 39
2017/2018: M:15
Planlagt nytt boligfelt i skolekretsen, dette kan ha betydning for elevantallet.
Det er snakk om stor økning av ansatte på Salmar, dette vil ha betydning for Nordskag oppvekstsenter.
(Her kommer kommentarer fra SU)

6 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer pkt 3 ovenfor
Teknisk sett kan bygg inneholde antallet fra figur 3, men det er viktig at det blir tatt hensyn til at det er
bygd som en fådelt skole med fire klasserom. Ved for mange elever i et rom fra to ulike trinn krever det
større lærertetthet for å gi elevene det pedagogiske innholdet de har krav på.

7 Førskolebarn data – virksomhetsleders kommentar

Alle mange ansatte på Salmar bor ikke i Nordskag oppvekstsenters skolekrets, men ønsker å ha barna i
Nordskag barnehage. Det vil si at vi har flere førskolebarn enn 1. klassinger. Alle i kretsen som ønsker
barnehageplass har fått tilbud. Vi har nå 100% barnehagedekning.

8 Virksomhetsleders syn på pedagogisk - organisat oriske forhold knyttet til informasjon ovenfor

9 Virksomhetsleders syn knyttet til bygningsmessige utfordringer relatert pkt 8

10 O m miljørettet helsevern: https://lovdata.no/d okument/SF/forskrift/1995 - 12 - 01 - 928
Av det jeg vet så er ikke bygget godkjent etter forskriftene etter byggeprosess som var ferdig 01.01. 16

11 Virksomhetsleders utdrag av Samarbeidsutvalgets uttalelse på informasjonen (1 - 10)
Su mener at tallene er v eldig usikre både på grunn av planlagte boligfelt i skolekretsen til Nordskag og i
område Klubben. Ut ifra erfaringer om tilflyttinger de siste årene. Slik elevtallet er i dag, har vi god
plass. Men vi har bare 4 klasserom så skolen er ikke dimensjonert fo r fulldeling. SU er bekymret for at
det kan bli så trangt at det går ut over kvaliteten på skoletilbudet hvis alternativ 2 velges.

12 Virksomhetsleders essens av andre relevante uttalelser

13 Virksomhetsleders kommentar til evt. uttalelser i punktene 11 og 12.

14 Annen viktig informasjon etter virksomhetsleders vurdering
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SISTRANDA SKOLE (10.06.16)

1 Elevtallsutvikling basert på faktiske (reel le) barnetall

2 U tvikling basert på prognoser fra gjeldende plan (SBP) - sammenligning talte barn (REELL)
Elever samlet 1 - 10

3 U tvikling ved justert område for skoletilknytning (alt 2 i delrapport 1)
Skolestartere fra Strømøy/ Sv ellingen og Klubben/Sandvika/Gurviksdal «overføres» gradvis fra Sistranda
til hhv Dyrøy og Nordskag fom høs ten 2017, tilsvarende alt 2 i delrapport 1.
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4 Kommunedelplan Sistranda
(Kommenteres i annen sammenheng, jfr. UVR 2 - 2, pkt C)

5 Elevdata - vir ksomhetsleders kommentar til figurer pkt 1 og 2 ovenfor

Den registrerte elevtallsutviklingen er i tråd med det vi vet pr. i dag. Av erfaring vet vi at elevtallene
kan endre seg blant annet pga tilflytting, dette er viktig å ta med inn i planleggingen i framtiden. I tillegg
er det i dag planer om sentrumsnær boligutbygging, noe som får betydning for elevtallsutviklingen fram
i tid, og derfor er viktig å ta høyde for.

6 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer pkt 3 ovenfor
Ved å justere sko legrensene vil dette før til noe nedgang i elevtall på Sistranda. Om dette får direkte
påvirkning på hvordan skolebygget skal være, mht klasserom/grupperom, behovet for areal, er
usikkert. Sammensetningen i elevgruppen har også innvirkning på rom og arealb ruk. Elevtall og
elevsammensetning høst 2016, forutsatt at det ikke skjer endringer i skolegrensene fra høst 2016,
legger føringer for arealutformingen for mange år framover, der bla behov for grupperom og utforming
av rommene er viktig.

7 Kommunedelplan Sistranda – virksomhetsleders kommentar til info i punkt 4
Det er stor aktivitet med utbygging av Sistranda, bla helhetlig idrettspark, boligutbygging, næringspark
osv. Dersom boligutbyggingen blir slik som forespeilet vil dette mest sannsynlig få direk te innvirkning
for skolens arealkapasitet i årene som kommer.

8 Virksomhetsleders syn på pedagogisk - organisatoriske forhold knyttet til informasjon ovenfor
I og med at skolen allerede har store kull, vil det utløse deling av trinn også videre framover. Høst 2013 -
2014, 2014 - 2015 startet store kull med skolestartere, dette utgjør plassbehov videre oppover i
trinnene, ettersom disse elevene går sitt videre skoleløp. Høst 2016 starter også et stort kull med
skolestartere, som utløser behov for rom og grupper om, flere år fram i tid.

Skoleåret 2022/2023 vil Sistranda skole ha et ungdomstrinn på 177 elever etter dagens tall. Det vil bli
182 elever på ungdomstrinn i skoleåret 2023/2024, da kullene 2008, 2009 og 2010 vil være på
henholdsvis 53, 60 og 69 elever. D ette er reelle tall i dag – det er ikke tatt høyde for eventuell netto
tilflytting. Det vil bli en utfordring å klare å skille de ulike trinnene på egne avdelinger i fremtiden med
samme skolebygg som i dag(samme problemstilling vi har i dag med for liten plass på småtrinn).

Skolebygget fram i tid bør ha nok rom, klasserom/grupperom, til at trinnene kan ha sine egne
avdelinger. Egen avdeling for mellomtrinn, egen avdeling for småtrinn og egen avdeling for
ungdomstrinn. Det gjør at det blir mer oversiktlig for de voksne, tryggere for elever som trenger
oversikt og trygge rammer, og enklere mht prosjekter på tvers av trinn. Arealene må være fleksible, slik
at det enkelt kan omdisponeres i ulike undervisningssammenheng, med tanke på elever som trenger
store ti lrettelegginger både mht areal og tilgang til mindre grupperom, også for å ivareta varierte
undervisningsformer og praktiskrelatert undervisning. Det er viktig a t skolebygget er universelt
utformet med tanke på nødvendige tilpasninger . Det må være tilpass et og kunne romme ulike
hjelpemidler som tar stor plass, så som heis, rullestol, løfteanordninger, både på bad og i klasserom.
Slike hjelpemidler blir det behov for på alle trinn/avdelinger i årene framover.

Skolebygget må inneha bad/stellerom, tilpasset de elever som trenger dette, og i nærhet til klasserom.

Et alternativ til å bygge ut dagens småtrinnsareal kan være å tenke egen ungdomsskole, adskilt fra
e k sisterende bygg. Det vil i framtiden gi plass til småtrinnavdelingen i dagens ungdomstrinnareal. D ette
vil også gi et større uteareal for barnetrinnet .

9 Virksomhetsleders syn knyttet til bygningsmessige utfordringer relatert pkt 8
Det kreves noe å få s kolebygg et univers elt utformet . Arealene må romme ulike hjelpemidler som tar
stor plass, b la heis, trinser, rullestol oppbevaringsplass osv. både på bad og i klasserom.
Slike hjelpemidler blir det behov for på alle trinn/avdelinger i årene framover, da dette er utstyr og
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behov som følger elever etter hvert som de går over i høyere trinn.
B ad/st ellerom, tilpasset de elever som trenger dette, på alle avdelinger.
Per i dag har ikke arealene på ungdomstrinn fasiliteter til å tilfredsstille krav til elever med spesielle
behov som kommer opp i ungdomstrinn skoleåret 2 019/202 0, 2023/2024.
SFO - areale t vil være en naturlig del av arealet i småtrinnavdelin gen, det må tenkes på hvordan en kan
sette opp gode tørkemuligheter, for bla å unngå fuktige rom, tilstrekkelig garderobeplass må tas med
inn i en planlegging for framtidig utbedring
Det er spesielt vi ktig med gode tørkemuligheter, for bla å unngå fuktige rom. Erfaring viser at de fleste
ønsker SFO - tilbud til sine barn, noe som derfor må tas med i planlegging for fremtiden , det er lite
sannsynlig at denne tr enden snur.

10 O m miljørettet helsevern: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995 - 12 - 01 - 928

11 Virksomhetsleders utdrag av Samarbeidsutvalgets uttalelse på informasjonen (1 - 10)
SU mener det er viktig å tenke at grun nlaget for nye arealer er tilstede, slik at utbedringen/utbyggingen
for nye og fleksible løsninger er mulig å gjennomføre. Med dette menes at arealene for et evt nybygg
må være tilgjengelige. Hva vil skje dersom arealene for et evt nybygg ikke fins? Kan de t da bli en
grendastrid mht hvor et evt nybygg skal plasseres? For eksempel dersom det tenkes et eget
ungdomsskolebygg. For SU er det, ved et evt nybygg, naturlig å tenke nærhet til det eksisterende
skolebygget, og at et slikt bygg naturlig nok bør ligge p å Sistranda, der boligutbygging og
befolkningsveksten ser ut til å bli størst, ut fra dagens prognoser. Helhetlig idrettspark må også tas med
inn med tanke på at flest mulig barn får mulighet til å bruke denne, i skoletid og på fritid. Det må også
ses i sa mmenheng med FFO, som kan bli et tilbud til barn i SFO. Det er viktig med fleksible løsninger
som er universielt utformet, noe eksisterende skolebygg ikke er i dag. Fleksible løsninger vil kunne
ivareta et godt og funksjonelt skolebygg i mange år, og ta innover/tilpasse seg evt endringer,
peda gogisk og/eller organisatorisk.

12 Virksomhetsleders essens av andre relevante uttalelser

13 Virksomhetsleders kommentar til evt. uttalelser i punktene 11 og 12.

14 Annen viktig informasjon etter v irksomhetsleders vurdering
Det er viktig at spesialrommene ivaretas, dersom undervisningen i praktisk e stetiske fag skal ivareta
fagene etter læreplanens kompetansemål. Det må legges til rette for at disse rommene i framtiden ikke
må bli benyttet som ord inære klasserom.
Personalets arbeidsforhold mht arbeidsrom og «kontorplass/arbeidsplass» må tas med i beregningen
av areal for fremtiden, for bla å etterkomme Arbeidstilsynet krav om at gulvareal for hver arbeidsplass
bør ha et gulvareal på minst 6km. Byg get må gi tilstrekkelig plass til gode arbeidsplasser slik at ansatte
kan ha oppbevaringsplass av nødvendig utstyr, som pc, hyller og låsbare skap. Strømtilgang må være
tilgjengelig ved arbeidsplassene .
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SØRBURØY SKOLE (14.06.16)

1 Elevtallsutvikling basert på faktiske (reelle) barnetall
Korrigert 14.06.16 etter opplysninger fra skolen

2 U tvikling basert på prognoser fra gjeldende plan (SBP) - sammenlign ing te lte barn (REELL)
Elever samlet 1 - 10 (Korrigert 14.06.16 etter opplysninger fra skolen)

3 U tvikling ved justert område for skoletilknytning
Ingen justering aktuell.

4 Førskolebarn
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5 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer p kt 1 og 2 ovenfor
Ettersom elevtallet er så lite, har små endringer stor betydning. Eventuelle flyttinger fra øya vil gjøre
elevtallet svært lite, mens tilflytting vil kunne endre gruppesammensettinga raskt. Om det ikke skjer
endringer i tallgrunnlaget v i har per i dag, vil elevtallet gå sakte ned ved skolen de kommende årene.
Per i dag er elevgruppa merkbart delt i småtrinns - og ungdomsskoleelever, noe som skaper stort sprik i
gruppa og krever en del delingstimer. Noen år fram i tid er elevene færre og m er aldersmessig samla,
noe som gjør sammenholding lettere.
Det er en aktiv fosterfamilie på øya, og det påvirker elevtall i perioder.
Den største elevgruppa ved skolen går nå i småtrinnet, og hører til flere ulike familier. Det vil derfor
være behov for g runnskoletilbud i Froan i planperioden og også en del år utover det, ut fra tallene vi
sitter på i dag

6 Elevdata - virksomhetsleders kommentar til figurer pkt 3 ovenfor
Ikke aktuelt

7 Førskolebarn data – virksomhetsleders kommentar
Det yngs te barnet som bor i Froan nå starter på skolen i 2016. Det er klart at skolens framtid er
avhengig av om det blir født nye barn eller flytter til nye familier. Dersom ikke, vil elevtallet gå sakte
ned mot ei avvikling i framtida.

8 Virksomhetsleders syn p å pedagogisk - organisatoriske forhold knyttet til informasjon ovenfor
Skolen har store nok undervisningsarealer for gruppa, og har fått oppgradert uteområdet over tid. Vi
sliter litt med varmelekkasjer i det uisolerte bygget på vinterstid, og er ofte plag a av stygg lukt i
tilknytting til det nye tilbygget og kloakksystemet.

9 Virksomhetsleders syn knyttet til bygningsmessige utfordringer relatert pkt 8

10 O m miljørettet helsevern: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995 - 12 - 01 - 928

11 Virksomhetsleders utdrag av Samarbeidsutvalgets uttalelse på informasjonen (1 - 10)

Dette er SUs uttalelse i sin helhet, fra møte 30. mai:
Vi har ønske om å rekruttere nye elever og familier til øya. I den sammenhengen er det viktig hvordan
det blir tilrettelagt for næring og kommunikasjoner. Vi ser muligheter i forbindelse med nysatsinger i
laksenæringa, energiprosjekter og turisme. Disse mulighetene må utnyttes slik at vi kan etablere en ny
generasjon av tilflyttere/tilbakeflyttere.
Vi ser det som positivt at skolebarna i Froan har mulighet til å gå på heimeskolen fram til de går ut
ungdomsskolen. Det faglige tilbudet og oppvekstmiljøet vi kjenner i dag oppleves som godt. Det vil
være en svæ rt negativ ting å splitte opp familier og sende bort elever i ungdomsskolealder slik praksis
var tidligere.

12 Virksomhetsleders essens av andre relevante uttalelser

13 Virksomhetsleders kommentar til evt. uttalelser i punktene 11 og 12.

14 Anne n viktig informasjon etter virksomhetsleders vurdering
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NESSET BARN EHAGE (14.06.16)

A Barn i barnehagen 15.08.16

B Virksomhetsleders ko mmentar til figur A ovenfor
Vi har fylt opp helt nå. 18 barn pr storbarnsavdeling og 9 barn pr småbarnsavdeling.

C Virksomhetsleders syn knyttet til bygningsmessige utfordringer
Støynivået er for høyt ut fra bedriftshelsas undersøkelser. Det viser seg at våre tiltak ik ke gir mye
virkning, for det er det bygningsmessige (materialvalg) som gir størst utslag. Nye barnehager viser
andre målinger. Uansett ønsker vi oss flere støyplater til tak, og da bør det velges med god kvalitet!
Gjerdet rundt barnehagehus 1 er slitt og h ar mange skarpe kanter. Den øverste delen bør beskyttes på
et vis for å unngå skader. Det gjøres strakstiltak der vi har hatt de største utfordringene, men man
trenger å se på hele gjerdet. Det er også lite innbydende i fronten av huset, og noe burde blitt gjort/
Det er nå laget gjerder mellom de to husene, og det ble bra. Det mangler evt. grinder om vi trenger det.
Det mangler gulvbelegg (på deler av gulvet) på personalrom. Det er ellers lagt mye nytt gulvbelegg på
hus 2 nå, og det ble svært bra.
Hus 2 tr enger maling utvendig – slik det fremstår nå er det lite innbydende, og ingen vil søke til et slikt
hus om de kun ser det utenfra! Lekeskuret ved hus 1 må males sommeren 2017.
Det må etterfylles med jord/masse under den største sklia. Det er ca 10 år siden sist, og massen har
sunket/forsvunnet. Det er nå over lovlig fallhøyde der.
Vi plages med store vannansamlinger i perioder på året – og det bør dreneres/gjøres noe langsiktig ift.
dette. At vi får ukentlig hjelp i perioder når vannmengden er for høy er ik ke nok! Økonomisk vil det
være bedre å gjøre noe skikkelig tror jeg.
De to små verandaene på hus 2 bør gjøres om til en stor, slik at det blir bedre ift soving i vogner ute.
Ventilasjonsanlegget på hus 1 er ikke ferdig montert inn til den siste leiligheten . Derav har vi ikke blitt
kvitt røykluft (til tross for vask og maling) ennå etter forrige bruker.
Brannsentral/varslingsanlegg, spesielt på hus 2/ der er det kun på batteri pr dato

1
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8
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Nesset barnehage
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Brannslange på hus 2 som er lang nok til hele huset mangler ennå.

Renhold srommet på hus 1 har dårlig lufting, og derav holder vinduskarm på å råtne. Veldig lite rom –
også på hus 2 – til renholder. Utstyret får ikke plass/
Kant ved uteplass ved hus 1 bør mures opp, slik at massen ikke siger utover mot asfalten.
Takene på begge hus trenger ettersyn ift. mose og annet.
Parkeringsplassen bør utvides med det som er mulig.
Grinda ved hus 1, samt front på gjerdet må ha renovasjon, da den blir ubrukelig hver vinter pga tele.
Vaktmester har gode ideer til utbedring.

D O m miljørettet he lsevern: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995 - 12 - 01 - 928
Alle hus / avdelinger er godkjent:
Hovedhus godkjent i sak 14/08
Edderkoppen godkjent i sak 46/11
Marihøna godkje nt i sak 13/12

E Virksomhetsleders utdrag av Samarbeidsutvalgets uttalelse på informasjonen (A - D )
SU hadde møte 13.06.16
Ingen spesielle uttalelser ift det som er nevnt.
Man bør vurdere nytt bygg på Nesset i løpet av perioden den nye plana skal gjelde f or. Vi mener at
beliggenheten til skogen og med en naturtomt som vi i dag har er perfekt, og mener at evt. nybygg også
bør være slik utformet.
Utfordringer ift støy ble diskutert.

F Virksomhetsleders essens av andre relevante uttalelser

G Virksomhetsl eder s kommentar til uttalelse i punkt E (og evt. F)
Ingen øvrige uttalelser.

H Annen viktig informasjon etter virksomhetsleders vurdering
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DYRØY OPPVEKSTSEN TER – Skjema 2.2 (byggskjema)
Skjema 2 - 2 er en vi dereføring av skjema 2 - 1. relatert
bygningsmessige utfordringer.
Her tas ikke med tiltak knyttet til vedlikehold eller
vanlig drift (herunder HMS - tiltak).

Fargekoder:
Vurdering. Virksomhet , Utreder , Teknisk

1 Bygningsmessige utfordringer OPPVEKSTSENTE R
Ved evt. utvidelse av skolegrensene, vil oppvekstsenteret ha behov for noe tilleggsareal.
SU mener at det skulle vært utbygd mer nå når det først gjøres et bygning smessig arbeid. Det bør allerede fra
høsten prosjekteres en utbyggingsfase 2, som sørger for å få en permanent administrativ fløy i stedet for
midlertidig brakkeløsning som nå blir ombygd fra barnehage til administrasjon.

2 B ygningsmessige utfordringer SKOLE eller BARNEHAGE eller spesielt

3 Oppfølgingsvurdering
Dyrøy oppvekstsenter pla nvurderes hva gjelder bygningsmessige tiltak som evt. konsekvens av økt elevtall ved
justert område for skoletilhørighet, og/eller utvidet barnehagetilbud (fra UVR 2 - 2)
Dette innebærer bygningsmessige og kostnadsmessige avklaringer hva gjelder tiltak der m ålet er:

En skole beregnet for 50 - 60 elever, utformet med fleksibel arealløsning tilrettelagt for tilpasset opplæring for
alle.
En barnehage som er beregnet til å kunne gi tilbud til barn i «kretsen». (Antall barnehagebarn må imidlertid
sees i sammenheng m ed barnehagedekningen i kommunen for øvrig).

4 Arealressursen SKOLE
For en skole med 50 elever er k ommunens arealnorm fra gjeldende skolebruksplan brutto 1025m2 /netto 759m2
inkl. areal til kroppsøving, eller brutto 822m2 ekskl. kroppsøvingsareal.

AR EALNORM 50 EL Inkl. DYRØY SKOLE DIFF

Barneskole kroppsøv. Inkl. kroppsøv.

1 Læringsareal 294 260 - 34

2 Spesialrom 250 Inkl. i 1 - 250
3 Adm. og personal 155 85 - 70
4 Annet areal 60 5 - 55

5 Netto skoleareal 759 350 - 409

6 Brutto areal 1025 440

7 Faktor brutto/netto 1,4 1,26

Forklaringer:
1 Elevenes arbeidsplasser, Formidling/gruppe/fellesareal, SFO,

Elevgarderober/toalett, Nærlager

2 Bibliotek, Skolekjøkken, Musikk/dans/drama, Naturfag,
Kunst og håndverk, Kroppsøving

3 Kontor, Mø terom, Kopi etc., Personalgarderober/toalett,
Personalrom, Lærerarbeidsplasser

4 Samlingsrom, Elevtjenester, Renhold, Driftspersonell, IKT, Lager,
Tekniske rom

7 Faktor for tekniske rom, vegger, trafikkareal (ganger),
Inngangsparti (foaje) , Møteplasser m.m. (max 1,4)
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5 Arealressursen BARNEHAGE
Statlig arealnorm for barnehage tilsier 4 m2 netto leke - og oppholdsareal for barn over 3 år, og 1/3 mer for barn
under 3 år. Kommunen har gjennom gjeldende skole - og barnehagebruksplan er de taljert arealnorm.

AREALNORM 30 DYRØY B.HAGE DIFF
Barnehage 30 enheter *)

1 Leke og opphold 132 90 - 42
2 Annet areal 65 32 - 33

3 Personal 64 6 - 58

5 Netto areal 261 128 - 133

6 Brutto areal 326 140

7 Faktor brutto/netto 1,2 1,1

Forklaringer:
1 Baser/samlingsrom og Kjøkken

2 Grovgarderobe, Fingarderobe, Tolaletter/stellerom, Lager, Renhold
3 Adm., arbeidspl., Pause - /møterom, Kopi/data/rekvisita,

Garderobe/WC/dusj

7 Faktor for tekniske rom, vegger, trafikkareal etc. (max 1,25)
* ) 1 enhet=1 barn >3 år (100% plass). 1 barn < 3 år tilsvarer 1,33 enh.

[F.eks. kan 30 enheter tilsvare ca. 20 barn > 3 år + 8 barn < 3 år
(=28 barn)]

6 Foreløpig vurdering TEKNISK

Arealer basert på ombyggingsplaner som pl anlegges realisert høsten 2016. Arealoppgave noe usikker pga.
mangelfullt tegningsunderlag.

Skoledelen:
Læringsareal har delvis flerbruk. 1 undervisningsrom er utstyrt med kjøkken.
Adm. og personaldel er planlagt i 4 eldre brakkemoduler som hittil har hus et barnehagen. Mangelfullt mht.
arbeidsplasser og møterom. Bygningsmessig mangelfull standard på brakkemodulene.
Annet areal (5m2) omfatter renholdsrom. Teknisk rom i kjeller er ikke medtatt i arealoppgaven.
Ganger/korridor 103 m2 er utgangspunkt for bereg ning av brutto/netto faktor. Dette arealet er også delvis brukt
til læringsareal/spesialrom som bibliotek

Barnehagedelen:
Barnehagen antatt å ha kapasitet 12 - 15 barn
I pkt. 1 er inkludert soverom 11 m2 for små barn.
Det lille arealet, 6m2, for personal om fatter bare garderobe. Andre personalrom er felles med skolen
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SI STRAN DA SKOLE – Skjema 2.2 (byggskjema)
Skjema 2 - 2 er en videreføring av skjema 2 - 1. relatert
bygningsmessige utfordringer.
Her tas ikke med tiltak knyttet til vedlikehold eller vanlig drift
(herunder HMS - tiltak).

Fargekoder:
Vurdering. Virksomhet , Utreder , Teknisk

1 Bygningsmessige utfordringer
SU mener at det er grunnlag for nye arealer bl.a. med tanke på fleksibilitet. For evt nybygg er det naturlig å tenke
nærhet til de t eksisterende skolebygg på Sistranda der boligbygging og befolkningsvekst ser ut til å bli størst, og
der helhetlig idrettspark lokaliseres. Skolen må også ha en universell utforming. Ved fleksible løsninger vil skolen
kunne tilpasses evt pedagogiske og/e ller organisatoriske endringer.
Virksomhetsleder sier bl.a. at hvert hovedtrinn bør ha egen avdeling, og at personalets arbeidsforhold må
ivaretas, samt at spesialrom må beholdes.
Virksomhetsleder sier også at et alternativ til å bygge ut dagens småtrinnsa real, kan være å tenke egen
ungdomsskole, adskilt fra eksisterende bygg. Det vil gi plass til småtrinnavdelingen i dagens ungdomstrinnareal,
og større uteareal for barnetrinnet.

3 Oppfølgingsvurdering
Skolen må sikres tilstrekkelig fleksible og univer selt utformede skoleareal til å møte forventet elevtilgang. Før det
evt. planlegges tilbygg må det vurderes om de bygningsmessige utfordringene kan løses innenfor dagens rammer,
og evt. i kombinasjon med gradvis overføring av elever til andre skolekretser.
Dette innebærer bygningsmessige og kostnadsmessige avklaringer hva gjelder tiltak der målet er:

En 1 - 10 skole beregnet for 350 - 400 el e ver, utformet med fleksibel arealløsning tilrettelagt for tilpasset
opplæring for alle

[Overføring av elever til andre «s kolekretser», og innspill om å dele skole organisatorisk i ren barneskole og ren
ungdomsskole, vurderes parallelt]

4 Arealressursen
For en skole med 400 elever er k ommunens arealnorm fra gjeldende skolebruksplan brutto 4656m2 /netto
3449m2 inkl. areal til kroppsøving, eller brutto 4184m2 ekskl. kroppsøvingsareal.

AREALNORM 400 EL SISTRANDA SK DIFF
1 - 10 skole Ekskl. kroppsøv. Ekskl. kroppsøv.

1 Allment læringsareal 1942 1792 - 150
2 Spesialrom *) 460 759 +299
3 Administrasjon og personal 372 371 - 1
4 Annet areal 245 270 +25
5 Netto skoleareal 301 9 3192 +173
6 Brutto areal 410 4 4355
7 Faktor brutto/netto (ca.) 1,4 1,5

Forklaringer:
1 Elevenes arbeidsplasser, Formidling/gruppe/fellesareal, SFO,

Elevgarderober/toalett, Nærlager
2 Bib liotek, Skolekjøkken, Musikk/dans/drama, Naturfag, Kunst og håndverk

*) Bibliotek tatt ut (80 m2)
3 Kontor, Møterom, Kopi etc., Personalgarderober/toalett, Personalrom,

Lærerarbeidsplasser
4 Samlingsrom, Elevtjenester, Renhold, Driftsper sonell, IKT, Lager,

Tekniske rom
7 Faktor for tekniske rom, vegger, trafikkareal (ganger), inngangsparti (foaje),

møteplasser m.m.
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6 Foreløpig vurdering TEKNISK

Sistranda skole har orientert om arealmessige utfordringer for småtrinnet. De t har vært jobbet med å
skissere alternative løsninger for forbedring. Deler av småtrinnet har derfor blitt flyttet til andre deler
av skolen og medført utfordringer mht. organisering og arealbruk der.
Skolen har rikelig med m2 læringsareal for flere enn n åværende antall elever. Organiseringen av
arealene/rommene er kanskje ikke optimal i forhold til gruppedeling og pedagogisk opplegg. Dette
betyr at standard arealnorm ikke uten videre kan benyttes.

Bibliotek er ikke medtatt i arealoppstillingen. Dette omf atter ca. 550 m2 inkl. kontor, lesesal etc.

Arealoppgaven må tas med forbehold da det mange smårom, korridorer o.l. som kan medføre mindre
avvik i pkt. 4, annet areal, og grunnlaget for beregning av brutto/nettofaktor

En betydelig del av skolens areal gå r med til ganger (trafikkareal). Dette medfører et stort bruttoareal
og en høy brutto/nettofaktor (1,5). Nøyaktig tall for byggets bruttoareal foreligger ikke, men her er
benyttet totalt nettoareal 4148 m2 med et påslag på ca. 5% for areal opptatt av vegge r.
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Private barnehager

Rabben barnehage

INNSPILL FRA RABBEN BARNEHAGE VEDRØRENDE PROSESSEN RUNDT NY SKOLE – OG
BARNEHAGEBRUKSPLAN
Britt Sandvik Espnes 21.06.16

Pr 20.06.16 har vi 61 barn fordelt på 31 småbarnsplasser (0 - 3 år) og 30 storbarnsplasser (3 - 6 år)

Fra august 2016 vil det være 41 storbarn og 20 småbarn. Denne løsningen valgte vi for en tid tilbake
da vi hadde tanker om at det å følge ei gruppe barn fra de startet i barnehagen til de gikk ut ville
være trygt og fo rutsigbart for barnet, foreldre og den ansatte. En annen grunn var at gruppen som
skulle over til storbarns var såpass mange at vi ikke hadde nok plasser til dem på storbarnsavdeling.

Etter årets barnehageopptak ser vi at «trykket» på barnehageplasser er på plasser for de minste, i
tillegg er det noen av de største barna som har flyttet og vi har dermed frigjort plasser. Vi har derfor
revurdert om vi fordeler de største barna på de to storbarnsavdelingene vi har og dermed har
mulighet til å ta inn flere av de minste barna. Vi vil da ha to storbarnsavdelinger med henholdsvis 20
og 21 barn og to småbarnsavdelinger med 14 .

Tenker vi videre fremover, vet vi at vi i 2018 vil ha 16 skolestartere og at opptak 2018 vil være
spennende for oss med tanke på hvorvidt vi klarer å fylle opp plassene.

Sistranda barnehage

INNSPILL TIL SKOLE - OG BARNEHAGEBRUKSPLAN FRA SISTRANDA KYSTBARNEHAGE AS
(Gretha Rabben 23.06.16)

Vi er i dag en 4 - avdelings barnehage med 64 plasser. Pr dags dato har vi noen få ledige plasser på
storb arns, men regner med at disse fylles opp utover høsten. Vi har venteliste på småbarns.
Arealmessig har vi mulighet til å utvide også storbarnsavdelingene våre, men dette er ikke noe vi
vurderer av pedagogiske hensyn.
Vi var for noen år siden inne på tanke n å utvide barnehagen med flere avdelinger, men dette ble lagt
på is av ulike årsaker. Kapasiteten på barnehageplasser i Frøya har økt betraktelig siden den gang, og
vi har pr i dag ingen planer om å ta denne utvidelsen opp til diskusjon igjen. For at dett e igjen skal bli
aktuelt må man være sikker på å få fylt opp plassene. Det vil ikke være økonomisk forsvarlig å bygge
nytt og risikere at lokalene blir stående tomme.
Vi ser jo også at det i vår «skolekrets», Sistranda, i dag er 3 4 - avd barnehager, og try kket ligger nok
helst på Nabeita krets. Våre barnehager fylles opp av de barna som ikke får plass på Nabeita.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 16/1056    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM MIDLER TIL UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR 

FLYPLASS OG MOTORSPORT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune frafaller gebyrkostnadene ved en omregulering av området til Frøya Flyplass 

DA 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1056-1 SØKNAD OM MIDLER TIL UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN 

FOR FLYPLASS OG MOTORSPORT  

  

  

  

  

Saksopplysninger:   

Frøya Flyplass DA og NMK Frøya ønsker å bygge ut både motorsportsenteret til NMK Frøya 

og flyplassen (hangar), og er avhengig av en regulering for å gjennomføre dette. Frøya 

Flyplass DA har innhentet 2 tilbud, der Plankontoret på Berkåk hadde det beste, med en 

kostnad på kr 190 000.  Inklusive merverdiavgift oppgis det at det blir en kostnad på totalt kr 

300 000 for Frøya Flyplass DA og NMK Frøya for en omreguleringsplan. 

 

I tillegg kommer gebyrene som Frøya kommune tar i forbindelse med en slik omregulering. 

Denne beregnes ut fra hvor mange dekar som skal omreguleres. Eksakt hvor stort areal dette 

blir vil fremkomme i den nye reguleringsplanen, men vil være på ca. 200da og koste mellom 

100 000 kr – 150 000 kr.  

 

En annen andelshaver har kommet med et innspill på at de dekker kostnadene med 

reguleringsplanen, hvis øvrige utgifter blir dekket av andre andelshavere. 

 

Vurdering: 



Rådmannen ser positivt på større aktivitet på Frøya Flyplass DA og hos NMK Frøya. 

Området som skal omreguleres er i stor grad benyttet av NMK Frøya, og leies i dag fra Frøya 

Flyplass DA. En reguleringsplan vil i stor grad harmonisere forholdene mellom aktører som i 

dag driver aktivitet på området.   

 

Rådmannen innstiller derfor på at Frøya kommune frafaller gebyrinntektene i forbindelse med 

denne omreguleringsplanen. Frøya kommune er en andelshaver og vertskommune for 

flyplassen og aktiviteter som drives der. Rådmannen mener det ikke er formålstjenlig at 

kommunen skal ha en inntekt på aktivitet som drives av ideelle organisasjoner som NMK 

Frøya, og kommunen er i tillegg deleier i Frøya Flyplass DA. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Eksakt hvor mye gebyrinntekter Frøya kommune må frafalle vil fremkomme når 

reguleringsplanen skal gjennomføres, og er usikkert på dette tidspunktet. Rådmannen vil 

komme tilbake på hvordan dette skal behandles når det blir klart. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 259 &21  

Arkivsaksnr.: 16/1412    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ENDRING AV EIERANDEL I FRØYA FLYPLASS DA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune nedskriver sin andel i Frøya Flyplass DA fra 25% til 20% 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har i sin balanse oppført en 25% eierandel i Frøya Flyplass DA. Opprinnelig 

hadde kommunen en 20% eierandel, men da Johan Sæther & Sønn ønsket å selge sin andel i 

2004 hevdet Frøya kommune sin forkjøpsrett og ønsket å kjøpe andelen på 5%. Dette ble 

vedtaket i kommunestyret, men pga en feil; summen for kjøpet ble ikke gjort tilgjengelig for 

selger, som medførte at forkjøpsretten ikke ble gjeldende. Endringen i balansen for både Frøya 

Flyplass DA og Frøya kommunen ble imidlertid gjennomført, slik at Frøya kommune er 

oppført med en eierandel på 25%. Frøya kommune har i ettertid tilbudt seg å betale for 

andelen, men en annen kjøper har betalt for andelen, og ønsker ikke å frigi den. 

 

Tidligere styreleder av Frøya Flyplass DA, Martin Nilsen ba Frøya kommune om å finne bilag 

for kjøpet av andelen på 5% av Frøya Flyplass DA. Siden dette ikke eksisterer anser 

rådmannen at det er riktig at Frøya kommune skriver ned andelen på Frøya Flyplass DA til 

20%. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune gjorde en feil i 2004 da pengene for kjøpet av andelen ikke ble tilgjengelig 

for selgeren Johan Sæther & Sønn. Frøya kommune har imidlertid oppfylt sine forpliktelser 

ovenfor Frøya Flyplass DA siden 2004, som om kommunen hadde en 25% eierandel, og har 

bl.a. dekket 25% av underskudd av selskapets resultat. Siden det var Frøya kommune som 

gjorde feilen vurderer rådmannen at vi ikke forfølger dette, og skriver ned andelen til 20%. 

 

 



Økonomiske konsekvenser: 

Frøya kommune vil fra 2016 være ansvarlig for Frøya Flypass DA ut fra en 20% andel og vil 

kun dekke denne andelen av f.eks. underskudd eller andre økonomiske forpliktelser som eier. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: PLAN 1620201601  

Arkivsaksnr.: 16/1314    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN - HEIA GÅRD  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplanen for Heia gård, som vist på plankart og planbeskrivelse datert 31.05.16, og 

planbestemmelser datert 31.08.16. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 31.05.16 

2. Plankart, datert 31.05.16 

3. Planbestemmelser, datert 31.08.16 

4. ROS- analyse, datert 31.05.16 

5. Høringsuttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 14.07.16 

6. Høringsuttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Statens vegvesen, datert 22.08.16 

7. Høringsuttalelse Sistranda borettslag, datert 16.08.16 

8. Høringsuttalelse Eldrerådet, datert 17.08.16 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Saksprotokoll sak:15/145 

 

Saksopplysninger:   

Innledning: 

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av ON Arkitekter og ingeniører AS på vegne av 

tiltakshaver Frøya kommune.  

 

Hensikten med reguleringsplan er å tilrettelegge for bygging av 5 nye omsorgsboliger på den 

vestre del av tomta (B1) og hybler og bolighus på den østre delen av tomta (B2).  

 

B1 med omsorgsboliger skal tilrettelegges for vanskeligstilte med tett oppfølgingsbehov, 

innenfor gruppene funksjonshemmede og personer med tett oppfølgingsbehov. Det er tenkt 

lagt inn vaktbolig i sammenheng med omsorgsboligene. 



B2 er i første rekke tenkt avsatt som hybelhus for kommuneansatte, vikarer og nyansatte, og 

treningsboliger. Kommunen har per i dag behov for å kunne tilby midlertidige bosteder for de 

som kommer flyttende på kort og lang sikt.  

 

Det ble gjort vedtak i sak: 40/16 (arkivsak:15/145) i hovedutvalget for forvaltning, på at Heia 

gård var det beste tomtevalget. Vurderingen ble gjort opp imot trekantsnippen vest for det 

gamle helsesenteret. Basert på en helhetlig vurdering ble det gjort vedtak på dagens 

plassering. 

Planforslaget er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. 

Det er kommet inn høringsinnspill fra fem parter, hvor to har levert merknad til 

reguleringsplanen.   

Beskrivelse av området. 

Reguleringsplanen omfatter området kalt Heia gård. Området er i dagens kommunedelplan 

regulert til offentlige formål. Reguleringsplan fra 1981 «Reguleringsplan for 

Herredshus/Helsesenter m.m. på Sistranda» ligger under dagens kommunedelplan. I henhold 

til kommunedelplanens bestemmelser § 2, så skal denne gjelde der det ikke er samsvar med 

reguleringsplan. Det er i reguleringsplan regulert inn fortau fra før, langs med kommunehuset.  

 

Planområdet omfatter ca. 7 dekar og ligger mellom kommunehuset og TOBB- tomten. 

Området består hovedsakelig av ulik vegetasjon, og det er også fjernet et uthus og en bolig. 

Beskrivelse av plan: 

Planområdet i sin helhet vil i hovedsak bli regulert til boligformål. Det er også tatt med 

utvidelse av dagens vei og fortau fra krysset mellomveien/ørndalsveien opp mot Øvergården. 

Fortau er tenkt bygd langs med kommunehuset. Utvidelse av vei og fortau må sees i 

sammenheng med utbyggingen av fotballhallen.  

 

Hovedformålet med reguleringsplan er å legge til rette for 5 nye omsorgsboliger. Dette er 

avsatt i området B1. I området B2 et det tenkt hybler/bolighus. Adkomst til B1 er tenkt fra 

parkeringsplass til fotballhall, mens adkomst til B2 er tenkt østfra.  

 

Bebyggelse i området B1 er satt til en etasje med maks mønehøyde 5 meter. Det er tenkt en 

arealutnyttelse på 3 boenheter per dekar. Det er avsatt 6 m2 privat uteareal pr. leilighet og 25 

m2 felles.  

 

Bebyggelse i området B2 er satt til maks 2. etasjer med maks mønehøyde 7,5 meter. 

Terrenget skråner her slik at det kan legges opp til større utnyttelse. Det er her avsatt 6 m2 

privat uteareal pr. leilighet og krav om felles uteareal. 

Merknader i forbindelse med kunngjøring av planoppstart: 



Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og Statens 

Vegvesen. 

 

-Ingen merknader. 

 

 

 

-Ingen merknad. 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune. 

-Ingen merknader. 

 

-Ingen merknad 

Eldrerådet. 

-Er bekymret for at utsikten i Tobb 

leilighetene blir hindret og ber om at dette blir 

tatt hensyn til i B2. Det er ønskelig at det 

bygges med flatt tak. 

 

-Det er prøvd i størst mulig grad og begrense 

utbyggingen i høyden med tanke på beboerne 

i TOBB leilighetene. Det er derfor kunn tillat 

med en etasje i felt B1 og to i felt B2, hvor 

terrenget skråner nedover. 

-TOBB- bygget og kommunehuset er 

utformet med saltak. Det tilføres derfor i 

bestemmelse §2.1.3 og 2.2.3 at bygge i felt 

B1 og B2 skal ha saltak med maks tillat 

takvinkel på 22 grader. 

Sistranda borettslag. 

-Synes det er uheldig med bebyggelse så tett 

inntil borettslaget. Dette gjelder både B1 og 

B2. B1 vil stenge for utsikten til beboerne.  

 

-Det er forståelig at man ikke ønsker tett 

bebyggelse inn på seg og at man ønsker 

utsikt. Det er allikevel slik at man i et 

sentrumsområde må påregne bebyggelse tett 

inn på seg. Området har over mange år vært 

regulert til både bolig, og i dagens plan 

offentlig tjenesteyting. 

 

Virkninger og endring av planforslag: 

Reguleringsplan oppfyller kommunedelplanens bestemmelser tilknyttet krav til leke- og 

uteoppholdsareal, og krav til sol- terreng- og miljøforhold og trafikksikker og tydelig 

adkomst, jfr. § 3.2.h. 

Det er lagt inn bestemmelse som sikrer krav til takutforming med saltak, og maks tillat 

takvinkel på 22 grader. Dette for å sikre beboerne i området en større forutsigbarhet med 

tanke på hvilke bygg som vil komme. Det vil også sikre et mer helhetlig inntrykk i form og 

uttrykk blant omkringliggende bebyggelse. Flatt tak er vurdert til å bryte for mye med dagens 

bebyggelse. Krav til taktype og vinkel er lagt inn etter gjennomgang av innspill fra Sistranda 

borettslag og eldrerådet.  

Planområdet med bebyggelse vil kunne innvirke på utsiktsforhold til naboer, da særlig fra 

TOBB- boligene. Det har tidligere vært bebyggelse her, men det er nå revet. Området består 

nå i hovedsak av lav vegetasjon. Planbestemmelsene har i størst mulig grad prøvd å ivareta 

utsiktproblematikken for naboene i størst mulig grad, samtidig som man sikrer en tett og 

arealeffektiv utnyttelse av planområdet.  

Det er gjort endringer i parkeringsbestemmelsene for området B2 og B1. I bestemmelse § 

2.2.5 økes minimumskravet for parkering til leilighet, til 2 plasser per enhet. Innenfor området 



B1 økes kravet til 1,5 per enhet. Parkeringsbestemmelsene endres da de ikke har vært i 

henhold til kommuneplanens bestemmelser. For området B1 er kravet i utgangspunktet 2 

plasser per enhet. For å få en mer effektiv plassutnyttelse og fordi det er nærområdet til 

kommunehus og idrettshall, så settes det minimumskrav på 1,5 plasser per enhet innenfor 

området B1. 

Planbestemmelse § 2.1.1 endres fra området skal benyttes til bygging av kommunale 

omsorgsboliger, til området skal benyttes til bygging av boliger. Dette gjøres for å sikre 

større fleksibilitet for senere bruk av området. 

Det er i plan tatt inn en mulig utvidelse av dagens vei og fortau. Nåværende reguleringsplan 

fra 1981 hadde ingen bestemmelser tilknyttet størrelse på vei/fortau, ny plan setter 

begrensinger på 5 meter for vei og 3 meter for fortau. Man regner med å oppleve en økt 

trafikkmengde langs dagens vei opp mot fotballhallen. Trafikksikkerhet er derfor vurdert til å 

bli ivaretatt i dagens plan på en tilfredsstillende måte. Støy som følge av trafikkøkning er det 

tatt høyde for gjennom støykrav for inne og ute areal i planbestemmelsene. 

Vurdering: 

Planforslaget oppfyller ikke formålsområdet avsatt i dagens kommunedelplan, og krever 

således en ny reguleringsplan. Dagens formål er avsatt til offentlige bygg, mens 

reguleringsplan legger opp til bolig.  

Konklusjoner fra risiko - og sårbarhetsanalyse er innarbeidet i planbeskrivelsen og ivaretatt 

ved utforming av forslag til plan og bestemmelser. Planen er ellers tilstrekkelig grunngitt og 

dokumentert, er utført i samsvar med gjeldende lov- og forskriftsverk, sentrale planer og 

retningslinjer og kommunens overordnende planer. 

Det har kommet innspill fra naboer og eldreråd om at planen vil medføre tap av utsikt. Ny 

bebyggelse er forsøkt tilpasset dette med begrensninger på høyder, takutforming og takvinkel. 

For noen beboere innebærer utbyggingen endrede sol- og utsiktsforhold. Rådmannen vurderer 

fortetting i områder hvor man kan dra nytte av den infrastrukturen som allerede finnes, som 

positivt. Rådmannen mener at reguleringsforslaget ikke gir vesentlig ulemper for naboer, da 

man i størst mulig grad har forsøkt å tilpasse byggehøyde slik at færrest mulig mister utsikt.  

Utbygging av vei og fortau må ses i sammenheng med utbyggingen av fotballhallen. Det er 

lagt opp til en utvidelse av dagens vei for å møte økt trafikk som følge av utbyggingen i 

området. Trafikksikkerheten for alle som ferdes i området er dermed vurdert ivaretatt. 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

reguleringsplanen for Heia gård, som vist på plankart og planbeskrivelse datert 31.05.16, og 

planbestemmelser datert 31.08.16. 
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Planbeskrivelse 

Planområdet 

Planområdet er på ca. 7 dekar og ligger mellom kommunehuset og TOBB Sistranda. Det står i dag 
en bolig på tomta som skal rives. Tidligere stod det også et uthus på tomta som allerede er fjernet. 
Det er tidligere tatt ned en del vegetasjon på deler av tomta slik at den i dag ligger ganske åpent til. 
I planområdet skal også nytt fortau på sør- og østsiden av tomta inngå. 
 

 
Området sett fra vest 
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Oversiktskart 
 
  
 
 
 

 
Planområdet 
 
 
 
 
 
 

Planområde 
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Andre arealplaner 

Området omfattes fra før av en eldre reguleringsplan fra 1981 «Reguleringsplan for 
Herredshus/Helsesenter m.m. på Sistranda». Dagens kommunedelplan for Sistranda er gjeldende 
foran nevnte reguleringsplan. Området er i kommunedelplan regulert til offentlige bygninger.  I 
kommunedelplan for Sistranda som nylig har vært ute til høring, er også området vist som fremtidig 
bolig -område B3c. 
 

 
Utsnitt kommunedelplan for Sistranda som nylig har vært på høring 
 
 
 
Planens hensikt 
Reguleringsplanen skal tilrettelegge for bygging av 5 nye omsorgsboliger på den vestre del av 
tomta. Adkomsten til disse boligene er tenkt fra den nye adkomstveien til parkeringsplassen for 
idrettsparken som skal bygges om kort tid.  
 
Den østre delen av planområdet foreligger det ingen konkrete byggeplaner for nå, men her kan det 
senere være aktuelt å bygge hybelhus for kommuneansatte vikarer og nyansatte, andre 
korttidsopphold samt treningsboliger. Adkomsten til denne delen av planområde vil sannsynligvis 
bli fra øst. 
 
 
Grunnforhold 
Basert på kjent kunnskap og graving i nærområdet er det fjell på tomta med jord og myr over i 
varierende tykkelse. Noen steder ligger fjellet helt opp i dagen, mens andre steder er det lommer 
med jord og myr.  
Eksisterende bebyggelse på tomta skal rives om kort tid og i forbindelse med disse arbeidene skal 
fundamenteringsforholdene undersøkes nærmere. Det kan også bli aktuelt med graving av 
prøvehull strategisk plassert på området som en supplerende kontroll. 
NGU´s løsmassekart viser at det er tykk strandavsetning i området. 
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Løsmassekart (NGU) 
 
 
Kulturminner 
Ut fra kulturminneregisteret er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner innen området.  
I følge Fylkeskommunen ble området vurdert i 2006 ifm. reguleringsplan for Sistranda sentrum 
vest. 
 
 
Natur, friluftsliv, folkehelse og grønnstruktur 
Planforslaget vil ikke komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. 
I følge Miljødirektoratets naturbasekart er det heller ikke registrert noen viktige naturtyper eller 
viltregistreringer i området. 
Området grenser inntil idrettsparken hvor det er en eksisterende fotballbane og hvor ny 
innendørshall er under oppføring. Det vil derfor være lett tilgang til anlegg for idrettsaktivitet. I 
tillegg er det kort vei til store naturområder utenfor sentrum. 
 
 
Landskap og lokalklima. 
Tomta har helning mot sørøst, fra kote 31 moh. i nordvest ned til kote 25 i sørøst. 
Området ligger relativt åpent til og er vindutsatt. Rett nord for planområdet ligger det et større 
leilighetsbygg. Det er derfor planlagt en lav bebyggelse med lav takvinkel for å hensyn ta 
klimaforholdene og nabobebyggelsen bak. 
 
 
Teknisk infrastruktur 
Trase for VA-rør og fiberkabel vil komme i tomtegrense mot nabo i nord. 
Det er i planbestemmelsene stilt krav om utarbeidelse av en teknisk plan som viser løsninger for 
vann, avløp, strømforsyning og fiberkabel før byggetillatelse kan gis. 
Nytt fortau er regulert langs Ørndalsveien som grenser mot tomta i sør, og langs Mellomveien som 
grenser mot tomta i øst. 
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Planprosessen 
Kunngjøring om planoppstart ble annonsert i lokalavisa Hitra-Frøya den 22.04.16 og på 
kommunens hjemmeside. Naboer og sektormyndigheter ble tilskrevet med brev. 
 
Forhåndsuttalelser: 
Det er mottatt forhåndsuttalelse til planforslaget fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Det er ikke mottatt fra NVE. 
Kopi av uttalelsene følger vedlagt. 
 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 
Fylkesmannen forutsetter at det legges opp til en høg arealutnyttelse i området og forventer at det 
settes krav om minimum antall boliger i reguleringsplanen, f.eks. minimum antall boliger pr. dekar. 
Forutsetter at det gjennomføres en ROS-analyse. 
Mener det er fornuftig at det etableres omsorgsboliger sentralt og nært base for tjenesteyting. 
Tema som trafikksikkerhet, støy og tilgang til grøntarealer og anlegg for idrettsaktivitet må vurderes 
og tas hensyn til i planarbeidene. 
I den grad omsorgsboligene kan benyttes av for barn forutsetter det at det settes av egnet areal for 
lek og annen aktivitet. 
 

 Sør Trøndelag fylkeskommune: 
Fylkeskommunen skriver at planforslaget ikke synes å komme i konflikt med allmenne 
friluftsinteresser og at det ikke er registrert automatisk fredede kulturminner innen området. 
Området ble vurdert i 2006 ifm. reguleringsplan for Sistranda sentrum vest. 
Reguleringsformålet samsvarer med overordnet arealplan og tidligere reguleringsplan. 
Universell utforming, hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av 
omgivelsene må ivaretas i planleggingen. 
 

 Statens vegvesen: 
Vegvesenet har ingen merknader til oppstartsvarselet. 
 
 
Kommentarer til uttalelsene: 
Innkomne innspill er forsøkt hensyntatt så godt som mulig. 
Det er satt krav om minimum 3 boenheter pr. dekar og det er inntatt i planbestemmelsene krav om 
sikring av omgivelsene mot støy og støv i anleggsfasen. 
Videre er kommuneplanens krav til uteoppholdsareal og parkering fulgt opp i planbestemmelsene.  
Kravene knyttet til universell utforming er hjemlet i Teknisk forskrift og skal følges opp i 
byggesaken. 
 
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Ut fra ovennevnte beskrivelser, vurderinger og innkomne høringsuttalelser, mener regulant at 
prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12 er vurdert tilstrekkelig. Ut fra foreliggende kunnskap er det 
ikke noe som tyder på at planforslaget vil kunne føre til noen vesentlig skade på naturmangfoldet. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 
 
Generelt 
Plan og bygningslovens § 4-3 krever at det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres 
risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. En ROS analyse er en systematisk gjennomgang av 
mulig uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. 
 
I analysen er det kun de forhold som vi mener er relevant for planområdet som er vurdert. 
 
Sannsynlighetskriterier: 
 Begrep Frekvens 
1 Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50 år 
2 Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50 år 
3 Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år 
4 Meget sannsynlig En gang hvert år 
 
Konsekvenskriterier: 
1 Ufarlig Ingen/små personskader 
2 En viss fare Mindre førstehjelpstiltak/behandling. Ubetydelige skader på materiell 

og miljø (kostnader opp til 100.000,-) 
3 Kritisk Sykehusopphold. Materiell og miljøskader som krever tiltak 

(kostnader opp til 2.000.000,-) 
4 Farlig Langt sykehusopphold / varig men. Langvarig omfattende skade på 

materiell og miljø. (kostnader opp til 50.000.000,-) 
5 Katastrofalt Invalid/ Død. Varig skade på materiell og miljø. 

(kostnader over 50 millioner) 
 
 
Følgende hendelser er vurdert som relevante i denne plansaken: 
 
NATURBASERTE HENDELSER MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER 
Grunnforhold Støy og støv 
Ekstrem nedbør Brann 
Radon Trafikksikkerhet 
 
 
Grunnforhold 
Området er ikke utsatt for flom eller skred. Det er fjell i grunnen med jord og myr over i varierende 
tykkelse. I følge NGU´s løsmassekart er det tykk strandavsetning i området. 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser som dekker hele planområdet. Det forutsettes 
derimot at dersom tykke lag av ustabile masser påvises, må arbeidet umiddelbart stanses 
og geoteknisk fagkyndig kontaktes, slik at utglidning unngås. Dette er tas inn i 
planbestemmelsene. 
 

Ekstrem nedbør 
Ekstrem vær, snø og regn kan føre til store materiell og miljøskader. Sannsynligheten for at dette 
skal skje vurderes som mindre sannsynlig, forutsatt at ledningsnett, kummer etc. dimensjoneres for 
å håndtere nedbørsmengdene. Det er i planbestemmelsene stilt krav om utarbeidelse av Teknisk 
plan som viser løsninger for vann, avløp og strømforsyning. Det skal gjøres rede for behandling av 
alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann ved søknad om byggetillatelse.  
 
 
Radon 
I gjeldende Teknisk forskrift (TEK 10) er det satt krav om radonforebyggende tiltak ved nybygging.  
Det forutseettes at dette følges opp ved oppføring av ny bebyggelse. 
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NGU´s aktsomhetskart for radon viser aktsomhetsgrad: moderat til lav. 
 
 
Støy og støv 
Støy og støv i anleggsperioden skal ivaretas ihht. planbestemmelsene.  
Det er ingen aktivitet i området i dag som tilsier at planområdet vil bli støyutsatt. Det vil riktignok bli 
økt ferdsel på Ørndalsveien når idrettshallen blir tatt i bruk, men veien har 30 km/t fartsgrense og 
evt. støv-/støyproblematikk vurderes derfor som lite sannsynlig. 
 
 
Brann 
Årsaken til brann kan være teknisk eller menneskelig svikt og kan føre til personskader/død og 
store materielle skader.  Brannberedskapen må vurderes nærmere gjennom brannprosjekteringen 
i hver enkelt byggesak. Tilstrekkelig slokkevann, avstand til nabobebyggelse og trykk til evt. 
sprinkling må da vurderes. Så fremt at ovennevnte følges opp, vurderes det som mindre 
sannsynlig at en uønsket hendelse skal skje. 
 
 
Trafikksikkerhet 
For å ivareta sikkerheten til myke trafikanter er det regulert nytt fortau langs Ørndalsveien forbi 
tomta og opp til vestre avkjørsel til idrettsparken. Det er også regulert nytt fortau på østsiden av 
tomta, langs Mellomveien. 
 
 
Konklusjon 
Området er ikke utsatt for spesiell risiko eller sårbarhet og det anses ikke å være grunnlag for å 
vurdere evt. spesielle tiltak knyttet til bygging eller virksomhet i planområdet. 
 
 
 
 
Orkanger 31.05.16 
 
On arkitekter og ingeniører AS 
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REGULERINGSBESTEMMELSER 

Til Reguleringsplan for eiendommen gnr. 21 bnr. 288 og 267 m.fl., «Heia». 
Sistranda, Frøya kommune 
 
Plan og bestemmelser datert: 31.08.2016 

VEDTATT AV FRØYA KOMMUNE: 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.  
 
 
Området reguleres til følgende formål: 

 Bebyggelse og anlegg: 
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

- Kjøreveg 
- Fortau 
- Annen veggrunn – grøntareal 

 
 Hensynssoner:  

- Frisiktsone 
 
 
 
FELLESBESTEMMELSER: 
 
1.1 Utomhusplan  
Sammen med søknad om byggetillatelse skal det sendes inn utomhusplan i egnet målestokk for det 
området som skal bygges ut. Planen skal vise plassering av bygg, eksisterende og fremtidig terreng, 
avkjørsel, gangveier, parkering for bil og sykkel og areal for avfallshåndtering.  
 
 
1.2 Teknisk plan  
Før utbygging igangsettes må det utarbeides en teknisk plan som viser løsninger for vann, avløp 
og strømforsyning. Det skal gjøres rede for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann 
og drensvann ved søknad om byggetillatelse.  
Teknisk plan skal godkjennes av kommunen før arbeidene igangsettes. 
 
 
1.3 Kulturminner  
Dersom det under arbeid i planområdet kommer frem ting, strukturer eller andre forhold av 
kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stoppes og kulturvernmyndighetene varsles.  
 
 
1.4 Anleggsperioden  
Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge med søknad 
om igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige vernetiltak 
skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang.  
For å oppnå gode miljøforhold i anleggsfasen når det gjelder luftkvalitet og støy skal 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanlegging,  
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T-1520 og T1442/2012, legges til grunn.  
 
 
1.5 Grunnforhold 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser som dekker hele planområdet. Det forutsettes 
derimot at dersom tykke lag av ustabile masser påvises, må arbeidet umiddelbart stanses og 
geoteknisk fagkyndig kontaktes, slik at utglidning unngås.  
 
 
1.6 Terrenginngrep 
Ved alle terrenginngrep i planområdet skal det vises varsomhet i forhold til terrengarrondering, 
massedeponering og frilandslagring som kan påføre terrenget varige skader. 
 
 
§ 2. Bebyggelse og anlegg: 
 
2.1 Boligbebyggelse –  B1 
2.1.1 Området skal benyttes til bygging av boliger. 
   
2.1.2 Arealutnyttelsen skal være minimum 3 boenheter pr. dekar.  
 
2.1.3 Bebyggelsen kan oppføres i 1. etasje. Maksimum mønehøyde 5 meter. Høyden måles i 

forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygg skal ha saltak med 
maksimum tillat takvinkel på 22 grader. 

 
2.1.4 Krav til uteareal: 
 Privatareal: Minimum 6 m2 pr. leilighet 
 Fellesareal: Minimum 25 m2. 
 Arealene skal tilrettelegges for allsidig lek og andre aktiviteter, for ulike brukergrupper, til ulike 

tider på året.  
 Arealene skal ha en skjermet plassering med gode sol-, terreng- og miljøforhold. 
 Terrenget skal ingen steder være brattere enn 1:3. 
 Arealene skal ha trafikksikker og tydelig adkomst direkte fra de leilighetene de tilhører. 
 
2.1.5 Parkeringskrav: 
 Det må settes av parkeringsplass for 1,5 bil pr. leilighet. 
 
2.1.6 Nye bygninger skal, når det gjelder volum, detaljering, materialbruk og farge, utformes på en 

slik måte at området samlet får et helhetlig preg.  
 
2.1.7 Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteoppholdsareal og  

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå 
i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Miljøverndepartementets retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 skal legges til grunn. 

 
 
2.2 Boligbebyggelse –  B2 
2.2.1 Området skal benyttes til bygging av boliger og hybelhus.  
   
2.2.2 Arealutnyttelsen skal være minimum 3 boenheter pr. dekar.  
 
2.2.3 Bebyggelsen kan oppføres i 2. etasjer. Maksimum mønehøyde 7,5 meter. Høyden måles i 

forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygg skal ha saltak med 
maksimum tillat takvinkel på 22 grader. 

 
2.2.4 Krav til uteareal: 
 Privatareal: Minimum 6 m2 pr. leilighet 
 Fellesareal:I tillegg til privat uteoppholdsareal for boliger skal det etableres felles 

uteoppholdsareal på terreng.  
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Arealene skal tilrettelegges for allsidig lek og andre aktiviteter, for ulike brukergrupper, til ulike 
tider på året.  

 Arealene skal ha en skjermet plassering med gode sol-, terreng- og miljøforhold. 
 Terrenget skal ingen steder være brattere enn 1:3. 
 Arealene skal ha trafikksikker og tydelig adkomst direkte fra de leilighetene de tilhører. 
 Utearealet skal være ferdig opparbeidet før innflytting. 
  
2.2.5 Parkeringskrav: 
 Det må settes av parkeringsplass for 2,0 bil pr. leilighet og 1,0 pr. hybel. 
 
2.2.6 Nye bygninger skal, når det gjelder volum, detaljering, materialbruk og farge, utformes på en 

slik måte at området samlet får et helhetlig preg.  
 
2.2.7 Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteoppholdsareal og  

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå 
i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Miljøverndepartementets retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 skal legges til grunn. 

 
 
§ 3.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
3.1  Kjøreveg 
3.1.1  Arealet omfatter areal til kjøreveg og skal opparbeides som vist på plankart. 
 Vei tillates opparbeidet opp til 5 meter i bredde. 
 Nye avkjørsler inn i området skal bygges ihht. kommunens krav. 
 
3.2  Fortau 
3.2.1  Arealet omfatter areal til fortau og skal opparbeides som vist på plankartet.  

Fortau tillates opparbeidet opp til 3 meter i bredde. 
 

3.3  Annen veggrunn  
3.3.1  Arealet er avsatt til nødvendig vegskulder, grøft og teknisk anlegg langs veg. 
   
 
§ 4.  Hensynssoner 
 
4.1  Frisiktsone 

Området omfatter frisiktsone ved veg. I frisiktsonen skal det være fri sikt høyere enn 
0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Enkelte oppstammede trær, lysmaster, 
trafikkskilt og lignende kan tillates. 

 
 
 
 
Frøya 31.08.2016 
 
Frøya kommune. 
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Vår referanse Deres referanse Dato 
201608346-7 16/1314 08.07.2016 
 

Vedr reguleringsplan for Heia Gård 21/288 og 21/267 med flere i Frøya kommune 

 
Deres oversendelse av 22.06.2016. 
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av boliger (omsorgsboliger, og hybler). 
 
Planforslaget synes ikke å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Sør-Trøndelag 
fylkeskommune ingen avgjørende merknader til planforslaget. 
 
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede 
kulturminner innen området. Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen 
(mulig fredet kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
 
Vilkår for egengodkjenning:  Ingen. 
 
 
 
Med hilsen 

Vigdis Espnes Landheim 
fagsjef 

Tore Forbord 
Rådgiver 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
 
 
 
   
 



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 22 AU6 2016
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler Innvalgstelefon
Tor Sæther 73 19 92 82
Kommunal- og samordningsstaben

Var dato
17. 08. 2016
Deres dato
22. 06. 2016

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/5654-421.4
D e res ref.

Frøya kommune
Postboks 152
7261 Sistranda

Uttalelse - reguleringsplan for Heia gard - omsorgsboliger og hybelhus -
Frøya 21/288 - 267 m fl

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger
innspill til planen frå Fylkesmannens fagavdelinger:

Landbruk og bygdeutvikling
Våre merknader til oppstartsvarsel er godt ivaretatt J planen. Det er sått krav til
3 boliger per dekar og kravet er sikret i bestemmelsene. Dette vil kunne bidra til
redusert utbyggingspress på natur- og landbruksområder andre steder, samt
bidra til redusert transportarbeid. På bakgrunn av dette har vi ingen merknad til
planforslaget.

Reindrift

Ingen merknad.

Miljøvern
Fylkesmannen ser det som positivt at det er gjort en vurdering i henhold til
naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8-12. Det er også tatt hensyn til
oyervannshåndtering ved å kreve utarbeiding av teknisk plan i bestemmelser.
På bakgrunn av dette har vi ingen merknad til planforslaget.

Barn og unge
Ingen merknad.

Sosial og helse
Planforslaget redegjør for folkehelserelevante forhold. Det er forventet økning i
trafikken og derfor positivt at det reguleres inn fortau. Ingen øvrige merknader.

Samfunnssikkerhet

Vi gjør oppmerksom på at det i alle områder med marine avsetningar må vises
aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire. Dette gjelder også
utenfor kartlagte kvikkleiresoner. For å sikre at skredfare er tilstrekkelig
ivaretatt i planarbeidet viser Fylkesmannen til Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), sektormyndighet på skred og flom. Vi forutsetter at NVE
sine retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i arbeid med planen. Sistranda
og Frøya forøvrig er avmerket med høy aktsomhet for radonforekomster. Selve
planområdet har moderat forekomst.

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen. no Internett: www. fvlkesmannen. no/st Organisasjonsnummer: 974764350



Universell utforming

Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å
ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har inngått avtale med
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.

Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen har ingen vilkår for egengodkjennin.

Vi viser til brev frå Fylkesmannen til kommunene datert 24. 09. 2013 og
13.02.2014 om at Sør-Trøndelag er utpekt som pilot for samordning av statlige
uttalelser og at Fylkesmannen er gitt ansvaret for samordningen. Fylkesmannen
har i denne saken mottart uttalelser frå Statens vegvesen. De har ingen
merknad til planforslaget.

Med hilsen

Alf-Petter Tenfjord
direktør

Kontaktpersoner:

(e. f.) Tor Sæther

seniorrådgiver

Landbruk: Elisabeth Varsi Stubbrud, tlf. 73 19 91 55
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48
Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf. 73 19 93 18
Samfunnssikkerhet: Kaja K. Kristensen, tlf. 73 19 91 69
Reindrift: Helge Hansen, tlf. 73 19 93 90
Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune

v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM



(ITOBB
Sistranda borrettslag Sistranda 16. 08. 16

Til Frøya kommune

7260Sistranda

Viser til brevangående høring reguleringsplan for eiendommen GNR. 21_BNR. 288 og 267 m. fl. «Heia

Gård».

Styret i Sistranda borrettslag har vedtatt følgende høringsuttalelse i styremøte måndag 15. 08. 16:

Sak 2: Høringsuttalelse reguleringsplan Heia Gård.

Styret i Sistranda borrettslag har fått tilsendt høringsutkast frå Frøya kommune angående

reguleringsplan for eiendommen 21/288, 267 m. flere.

Styret synes det er svært beklagelig og uheldig med bebyggelse så tett inntil borrettslaget. Dette

gjelder både Bl og B», selv om det ikke er planlagt bygging på B2 på nåværende tidspunkt. Bl vil

stenge utsikt for beboerne.

Enstemmig godkjent.

Vennlig hilsen

Styret i Sistranda borrettslag.



Saksprotokoll

Utvalg:
Matedato;

Sak:

Eldrerådet

15. 08. 2016
13/16 Arkivsak: 16/2304

SAKSPROTOKOLL - UØRINGS UTTALELSE ANG. REGULERINGSPLAN HEIA GÅRD

Vedtak:

Eldrerådet er bekymret for at utsikten i Tobb-leilighetene blir hindret og ber om at dette blir tatt hensyn
til i B2.

Det er ønskeilig at det bygges med flatt tak.

Enstemmig.

Behandling:
EIdrerådet behandling i møte 15. 08. 16.

Eldrerådet er bekymret for at utsikten i Tobb-leilighetene blir hindret og ber om at dette blir tatt hensyn til i B2.
Det er ønskeilig at det bygges med flatt tak.

Postadresse:

7260S1STRANDA

Besoksadresse:

Rådhusgata 25
SISTRANDA

Telefon:

Telefaks:



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: 061  

Arkivsaksnr.: 16/2328    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KORTREIST - REKLAMEFILM  

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune støtter prosjektet Kortreist med kr 36.000,- til produksjon og 

distrubisjon av levende bilder fra reiselivsdestinasjonene i Frøya kommune.  

 

Det forutsettes at produktene kan benyttes fritt av de som har vært med på 

finansieringen. 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 CV 

Vedlegg 2 Programbeskrivelse 

Vedlegg 3 Prosjektets budsjett  

 

Saksopplysninger:   

Trønder-Tv ønsker å lage en produksjon som viser hva Trøndelag har å by på for den 

«kortreiste» turisten, og i den forbindelse ønsker de at Frøya kommune er med og finansierer 

prosjektet med kr 36.000,-.  De har kalt prosjektet for «Kortreist».  

 

Prosjektet kortreist er basert på et samarbeid mellom Trønder-TV, Trøndelag Reiseliv, 

Kystnorge m.fl. Formålet med prosjektet er å forene krefter knyttet til produksjon og 

distibusjon av levende bilder fra reiselivsdestinasjoner i vår region. 

 

Trønder-Tv er en relativt nystartet regional TV-kanal. Kanalen hadde sin første sending i 

februar 2015. Selskapet eies av mediehuset Trønder-Avisa og av TMM Prosuksjon, som har 

produsert TV-serier og enkeltprogram for rikskanalene i snart 30 år. Trønder-TVs program-

utbud distribueres på egen kanal på Altibox, og på nett (www.t-a.no og www.trondertv.no ). 

TV-distribusjonen utøkes i nær framtid (Riks-TV og Canal Digital). 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunnen for prosjektet er at mange trøndere vet lite om hva deres egen region har å by på 

av opplevelser. Idéen «Kortreist» er, helt kort beskrevet å plassere passernåla midt i 

Trøndelag, og slå en sirkel som tilsvarer inntil 4 timers reise fra sentrum. Dermed er vi 

innenfor en reisetid som gjør destinasjonen aktuell for både helgeturer og lengre opphold. 

Innenfor denne sirkelen skal de presentere ulike reisemål. Det gjøres et grundig forarbeid hvor 

Trøndelag Reiselivs kunnskap om destinasjonene, direkte kontakt med destinasjons-

selskapene og destinasjonene selv og en del fjernsynsfaglige forhold legges til grunn.  

 



Tankene bak prosjektet «Kortreist» er i korte trekk disse: 

 Mange kjenner i liten grad  til de opplevelser de nokså nære omgivelsene byr på. Gjort 

på riktig måte, er dette godt TV, med vakker natur og morsomme og spennende 

opplevelser. Opptakene som gjøres har flerbrukspotensiale. 

 Kortreiste besøkende er like mye verdt som de som kommer langveisfra. Det er sann-

synligvis lettere å hente kortreiste besøkende til kantsesongene, helger/langhelger. 

 I et miljømessig perspektiv finnes det gode argument for å ta i bruk de regionale opp-

levelsesmulighetene i større grad. 

 Nåværende kronekurs er enda en grunn til å orientere seg i egen region. 

 

Et TV-team vil i løpet av 2 – 3 dagers opptak ha materiale som kan avlede flere produkt. 

Opptakene vil gjøres med TV-kamera, drone og GoPro-kamera. 

 

 Et 20 – 30 minutter langt TV-program for visning på Trønder-TV og nett. 

 En kort presentasjon som passer inn i Trøndelag Reiselivs kanaler, rettet mot 

potensielle tilreisende fjernt og nært. 

 

Begge produktene kan fritt brukes / linkes til av destinasjonsselskapene og de destinasjonene 

som har bidratt til produksjonen.  

 

De tre første destinasjonene er klare, og det er Leka, Frøya og Hitra. Opptak på Leka er gjort 

unna, og Hitra og Frøya jobbes det med.  

 

Frøya Næringsforum: 
I samarbeid med Trønder Tv og programleder Arnstein Langåssve (regissør for bla Oda 

Spelet) har Frøya Næringsforum sagt seg interessert i å bli med på å lage en "reklamefilm" om 

Frøya. Bakgrunnen for dette er at vi har savnet en kortere og lengre film som kan brukes 

av  næringslivet, reiselivet, Blått kompetansesenter, Frøya Næringsforum og Frøya kom-

mune  når man er ute i ulike oppdrag der det er naturlig å "promotere" Frøya. 

Det er ikke ønsket en standard film, men en film som tydeligjør Frøya`s hovedtanke om 24 t 

menneske og den sterke sammenhengen vi har mellom næring og kultur. Vårt mål er at Frøya 

skal fremstå som en attraktiv bo og arbeidsmarkedskommune. 

Det er derfor fra Frøya Næringsforums side bedt om en film som inkluderer: 

 Innovamar med dens betydning for lokalsamfunnet- Lokalt eierskap 

 Bewi As, med dens betydning for lokalsamfunnet.- Lokalt eierskap 

 Frøya kommune, med kulturhuset og Storhallen  

 Glimt fra Musicalene og Frøyafestivalen 

 Hotell Frøya som et "lokomotiv" for reiseliv, "business" og rekreasjon 

 Tour D Frøya 

 Øyrekka med sine reiselivsaktører. 

 

Bidragsytere: 

Flere destinasjoner fra Frøya er forespurt om å bidra, og slik det ser ut i dag er det Innovamar 

(kr 25.000,-), Bewi (kr 15.000,-), Hotell Frøya (kr 8.000,-), Wold Kysttransport (kr 4000,-), 

Sula Rorbuer (kr 4.000,-), Mausundgløtt (kr 4000,-) , Kjeila Kro og Gjestgivere (kr 4000,-) 

samt Supen Pub (kr 2.500,-) som har sagt ja til å være med på finansieringen av prosjektet. Til 

sammen er de med på å finansiere kr 66.500,- 



 

Innovamar er opptatt av innhold, men også av distribusjonsformen. De har ingen 

kommentarer til innfallsvinkel og innhold, og syntes at prosjektet er greit, men påpeker at 

filmen må brukes og promoteres bevissst i ulike kanaler.    

 

Produksjonsselskapet ønsker å avklare om interessen er til stede for en slik produksjon på 

Frøya, og at Frøya kommune er med å støtter dette økonomisk. Forutsatt interesse, er planen 

å gjøre opptakene i august/september. Det er allerede foretatt filming på Leka og Hitra. 

Kystnorge er positive til prosjeket. 

 

Det er mottatt utviklingsmidler fra Innovasjon Norge og Medietilsynet for prosjektet. Det er 

det som gjør det mulig å komme ned på det kostnadsnivået prosjektet har.  

 

Kostnader og finansiering 

Tanken er å gjennomføre en kostnadseffektiv produksjon som avleder 2 produkt. Selve 

produksjonen skjer over 2 – 3 dager, med et lite, men effektivt team. Ny teknologi, som er 

bedre og billigere, gjør TV-produksjoner billigere enn tidligere. Man vil trenge å fornye/ 

oppdatere informasjonen etter få år. Med det budsjettet en her opererer med, er det ikke 

vanskelig å se for seg en ny produksjon om 3 – 4 år.  Prosjektets budsjett Vedlegg 3. 

 

Innhold 

Det er utarbeidet et såkalt «synopsis», en helt grov programskisse, se vedlegg 2. Denne er 

utarbeidet før kontakt med de enkelte involverte i produksjonen. Så snart de vet hvem som er 

med på prosjektet, vil programleder Arnstein Langåssve ta kontakt med de enkelte i samband 

med utarbeidelse av endelig programplan. En befaring i forkant av produksjonen er også 

aktuelt. 

 

Foruten den markedsføring som ligger i prosjektet som sådan, vil alle deltakere ha rett til å 

linke til program og kortprogram fra sine hjemmesider og/eller framsyninger i de sammen-

henger en måtte finne hensiktsmessig. Hans Petter Sundal er ansvarlig for prosjektet, med 

lang fartstid innen TV-produksjon. CV er vedlagt (Vedlegg 1). 

 

Vurdering: 

Det er ofte snakket om at vi har behov for en film som vi kan bruke til å promotere Frøya når 

vi er ute i ulike oppdrag på vegne av kommunen. Nå har vi mulighet til å få laget en  i kortere 

og lengre film som kan brukes av både næringslivet, reiselivet, Blått kompetansesenter, Frøya 

Næringsforum og Frøya kommune  når man er ute i ulike oppdrag der det er naturlig å 

"promotere" Frøya. 

Gode reiseskildringer i medier er vel den beste og rimeligste markedsføringen en kan ønske 

seg? Nå har Frøya muligheten til å la både den kortreiste og langreiste turisten og andre 

grupper få se hva vår kommune ha å by på både av natur, mennesker, næring og opplevelser.  

 

Vi har også et ønske om å utvide turistsesongen. Gjennom å vise frem hva vi har å by på for 

den kortreiste turisten kan det også være med på å synliggjøre at Frøya kan besøkes på andre 

tider enn vår og sommer. 

 

Mange spør seg hva som er så spesielt med Frøya i forhold til andre kommuner. Vi kan med 

en slik film vise vår kraft og vårt mangfold, og ikke minst synliggjøre viktigheten av 



samarbeidet mellom kultur, idrett og næring. Vi har et næringsliv som har forstått viktig-heten 

av at man trenger å skape nye og spennende arbeidsplasser, og at kultur og idrett er med på å 

gjøre Frøya mer attraktiv som en plass å besøke og bosette seg. Prosjektet «kortreist» vil 

trekke folks oppmerksomhet mot Frøya.  

 

Administrasjoen ser nytten av å ha filmer som flere aktører kan bruke i sin markedsføring av 

Frøya og anbefaler Frøya kommune å bevilge penger til prosjektet «Kortreist». 

 

Forhold til overordna planverk: 

 Kommuneplanen 

 Næringsplanen 

 Trepartssamarbeidet 

 Kulturplanen 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Reserverte tilleggsmidler 14901.1100.120  reduseres med kr 36.000,-. 

Ny saldo kr 162.654,- 

 

 

 



Vedlegg 1 

 

 
 

 
 

 

 



 

 



Vedlegg 2 

 

Program : Kortreist 201603 «Frøya» 

 

Følgende programbeskrivelse/synopsis er gjort før kontakt med de enkelte involverte i 

produksjonen. Revideringer må påregnes. 

 

Vignett Kortreist 02:20 

På vei til Ut av tunnelen, til Frøya, veksler mellom drone som viser bil 

i landskap, og programleder som snakker til kamera i bilen – 

om veier som er blitt bedre, tunneler som er bygd – nå tar det 

ikke mer enn xxx fra Trondheim til Frøya. 

 

Ankomst Kommer til Sistranda, sjekker inn på Frøya Hotell. Tar igjen 

programleder i spamiljø, gir faktainformasjon om kommunen 

og at hotellet har ordnet med en tur – klar for øyhopping. 

02:00 

Øyhopping Med bakkekamera og drone dekkes en reise med Wold 

kystransport til Sula, Mausund og Titran. En reise i vakker 

kystnatur, med god mat og drikke, fiske padling og andre 

opplevelser underveis. Blant stedene som besøkes er Sula 

Rorbuer, Terna Pub og Leia Havkro, Mausundgløtt, Kjeila 

kro og gjestgiveri, Titran Rorbuer, Titran Kafe og Supen Pub. 

(Her gjøres nærmere avtaler om måltid med lokal mat m.v.) 

Programleder skal naturligvis ikke spise på alle disse stedene, 

men se og videreformidle mangfoldet. 

15:00 

Frøya kommune Tilbake på Frøya. Drone inn over Frøya kultur- og kompe-

tansesenter.Klipp til bakken, til programleder sammen med 

representant for Frøya kommune. Forteller om bygget, kul-

turliv (klipp fra forestillinger?) og forteller også om Helhet-

lig idrettspark som bygges nå. Illustrasjoner? 

02:30 

Blått 

kompetansesenter 

Programleder utenfor Blått kompetansesenter. Samtaler med 

person som sier noe om innholdsrikt bygg. Forskning og 

næring knyttet til laksen i sentrum, samvirke for å løse 

utfordringer. 

Programleder til kamera: Laksen svært viktig for Frøya. I 

denne regionen havbrukseventyret vokste fram. Næringen gir 

mange arbeidsplasser, og jeg er invitert til Innovamar – på 

sushi  

01:30 

Innovamar På besøk hos Innovamar, verdens største laksefabrikk. Får 

høre om mengde, kvalitet, arbeidsplasser, litt tanker om 

framtid og, til slutt, at Innovamar har egen sushilinje, 

«Frøyas». Kanskje en liten smakebit også? 

 

Avsluttende 

sykkeltur med 

oppsummering 

Natur (drone), programleder inn i bildet, syklende i vakkert 

terreng. Stopper opp og summerer opp en fantastisk tur – og 

anbefaler turen til Frøya. 

01:00 

Neste progr, 

rulletekst 

 00:30 

Spilletid  25:30 

 



Vedlegg 3 

Prosjektets budsjett: 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/2027    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING VAKRE FRØYA AS 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vakre Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Vakre Frøya AS, 7011 Trondheim gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin 

og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i 2. etg. i restaurant/bar/pub. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 

121/16 den 23.06.16: 

 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:     kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:     kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. 

I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: 

Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje 

innen en halv time etter stengetid. 

6. Geir Roger Vestvik Wærø f. 25.04.68 godkjennes som skjenkestyrer med forbehold 

om bestått etablererprøve og kunnskapsprøve. 



           Kenneth Wærø f. 13.12.73 godkjennes som stedfortreder.  

           Kenneth Wærø har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 

7. Både styrer og stedfortreder må levere skatteattest, firmaattest og dokumentasjon på 

ansettelsesforhold innen 22.09.16 

 

8. Geir Roger Vestvik Wærø må dokumentere bestått etablererprøve og kunnskapsprøve i 

alkoholloven innen 22.09.16 

 

9. Om ikke pkt. 7 og 8 er overholdt inne tidsfristen, vil ikke søknaden bli behandlet i 

kommunestyret og bevillingen faller bort J.f Alkohollovens § 1-10: 

«Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved 

overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap 

som eier slik virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevilling i 

inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes 

om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. 

Dersom søknad om ny bevilling ikke er endelig avgjort av kommunen innen tre 

måneder, kan kommunen gi tillatelse til at det drives videre på den tidligere bevilling i 

inntil ytterligere en måned»  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad med aktuelle vedlegg. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Vakre Frøya AS overtok virksometen fra Nye Bryggen utested AS ved Wenche Boltås i juni 

2016. 

Vakre Frøya skal drive Siholmen pøbb med restaurant og vil ha aldersgrense 20 år.  

De har frem til nå drevet på Boltås sin bevilling. De kom med ny søknad om bevilling innen 

tidsfristen 30.06.16 og kunne dermed drive i 3 mnd på Boltås sin bevilling.  

Underveis i saken har det oppstått en situasjon der skjenkestedets styrer som vist i søknaden 

har trukket seg. Bekreftelse på ny styrer Geir Roger Vestvik Wærø kom den 15.08.16. 

Det mangler fortsatt noen papirer for at bevilling kan gis og det er satt en frist for innlevering 

av disse til 22.09.16 for at søknaden skal gå videre til endelig avgjørelse i kommunestyret.  

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, og så fremt det ikke  

fremkommer opplysninger i skatteattestene som er til hinder for godkjenning, og at etablererprøve 

og kunnskapsprøve i alkoholloven er bestått, finner Frøya kommune å kunne tilrå at serverings- og 

skjenkebevilling innvilges, under følgende forutsetninger:  

 

- All dokumentasjon må være levert Kommunen innen fristen før søknaden vil bli 

behandlet i kommunestyret. Om ikke dette overholdes faller bevillingen bort. 



 

 

 

 

 

 

 



Serverings-og/ellerskjenkebevilling(KF-123)
Referansenummer 6FRC3E

Registrertdato;29.07.201615:53:54

Et Vedlegg ettersendesvia post

Innledning

o levillinQ etter eierskifte

Dato for overtakelse av virksomheten

15.07.2016 [dd.mm.åååé]

Bevillingssøker/-haverer

O Foretak/lag/forening
Bevillingstype

S Serverir [x) Skjenkebevilling

Tidligere eier

Organisasjonsnummer

Foretak/lag/forening

N^ Utested AS
Adresse

Postnummer

Poststed

SISTRAN DA

Bevillingssøkerf-haver

foretak/lag/fc
Organisasjonsnummer

17134882

Foretak/lag/forening
AC

Adresse

Olav Tr åte 49

Postnummer

Poststed

Trondh
Telefon

Telefaks

Serverings-og/ellerskjenkebevilling(KF-123)- side1



ppplysningeromkontaktperson
Fomavn

Kenneth
Etternavn

Wærø
Adresse

Postnummer

7260
Poststed

SISTRANDA
Telefon

E-post

Har søker andrebevillingermed hjemmel i alkoholloven

® NB]

Serverings-/skjenkestedet

Oppgi organisasjonsnummerettil det selskapetsom utførerserverings-/skjenketjenesten.Adressenskal angi stedets fysiskebeliggenhet,ikke
postadresse.

Qppl^sningeTom^servenngs-/skJenkested
Organisasjonsnummer

817134882
Skjenkested/-lokaie

Siholmen Pøbb(Vakre FrøyaAS)
Gate-/vei-/stedsadresse

Siholmen 22
Postnummer

7260

Poststed

SISTRANDA
Telefon

Telefaks

Virksomhet

Søknadengjelder alkoholholdigdrikk med

13Høyst60%alkoholinnhold

Driftskonsept
Type virksomhet

13 Restaurant Annet

Beskriv med egne ord

Pub

Servering/skjenkingskal foregå

fx) Innendørs
Anfall sitteplasserinnendørs

100
Bruk av arealet
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Mer om skjenkestedet
Aldersgrense

20
Skjenkeareal innendørs

207 [kum)
Rutiner ved skjenkestedet

Apningstider

Måndag Frå kl. Ittt.mm] iTil kl. |[tt.mm]

Tjredag^ lltt.mm] IIU.mm]

Onsdag lltt.mnn] lW,mm]

Torødag^ litt.mm] lltt.mm]

FredacL l [tt.mm) IW.mm]

Løjrdag^ |[U.mm] IIU.mrn]

Søndag lltt.mm] lltt.mml

Andre søknader

Andre søknader
Til MattiIsynet

<E)Søknadunderbehandling
Til bygningsmyndighetene

® Ikke sekt

Omfang og skjenketid

Fon/entet omsatt mengde alkoholholdigdrikk
Medhøyst4, 7% alkohol

Med alkohol-innhold mellom4,7 % og 22 %

Med alkohol-innholdmellom22 % og 60 %

Jliterper år]^

Innendørs

Ønsket skjenketid
Frå klokken

Tidligst mulig
Til klokken

Senest mulig
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Daglig leder for serveringsbevillingen

O l snin erom st rer

[11siffer)
For

[T
Etternavn

Hammer
Adresse

Pos

72
Poststed

MELANDSJØ
S

H ra
Ska)samme personvære styrer for skjenkebevillingen
©Ja

Etablerørprøve
Har styrer avlagtetablererpreve

® Ja
Hvilket år ble etablererprøvenavlagt

2014
l hvjlken kommuneble prøven avlagt

Hitra
Er det oppnevnten stedfortrederfor skjenkebevillingen
® Ja

Stedfortreder

[11 siffer]
Fornavn

Kenneth
Etternavn

Wære
Adresse

Yttersian
Postnummer

7260
Poststed

SISTRANDA
Skattekommune

Frøya

Styrer skjenkebevillingen

^qrnstYrer
r

9 (11siffer]

ø

r
Adresse

nummer

0

MELANDSJØ
Rommune

Hitra
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Kunnskapsprøve
Har styrer avlagt kunns)<apsprøveelter atkoholloven

® Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøvenavlagt

2014 [åååå]

l hvilken kommune ble prøven avlagt

Hitra

Stedfortreder for skjenkebevillingen

Opplysningerom stedfortreder
Fødselsnummer

[11-siffer]

omavn

Kenneth
Etternavn

Wærø
Adresse

Postnummer

7260
Poststed

SISTRAN DA
Skattekommune

Frøya

Kunnskapsprøve
Harstedfortrederavlagtkunnskapsprøveetteralkoholloven
Q Ja
Hvilketår ble kunnskapsprøvenavlagt

2008 [éåié]

l hvilken kommune ble prøven avlagt

Frøya

Eiersammensetning

Bevillingssøkers/-haversorganisasjonsform

® Andre organisasjonsformer
Eiersammensetning

Erdetandrepersonerellerselskapersommottarenvesentligdelavvirksomhetensavkastningutenåvaere&ei
Erdetandrepersonerellerselskapersomharvesentliginnflytelseovervirksomhetenutoverdesomernevnttidligere

Sted og dato Underskrift
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Forklaring til fellene

BeviIIJngssøker/-haverer
Bevillingssøkerer den som driver og får eventuelleinntekterfrå virksomheten.

Bevillingstype
Skjemaetkanbrukestitésøkefendresen/erings-09skjenkebevitlhg,sammenellerhverforseg.Hvissøknadomskjenkebevillingsendesalene.
må søkeren alleredeha en serveringsbevilling. - ~ ^ . . -. -.. -.,,-....---....... 3 . ^,-_>. ",_.._,

Telefon
Oppgi telefonnummeruten mellomrom.Det er valgfritt å legge inn landskode.

Telefon
Oppgi telefonnummeruten mellomrom.Det er valgfriUå legge inn landskode.

E-post
Oppgie-postadressehvis du ønskerå få kvitteringmed røferansenummerpå e-post. Du får uansett kvitteringpå skjermenetter innsending.

Har søker andrebevillingermed hjemmel i alkoholfoven
Andre bevillingerkan være for salg, servering,skjenkingeller tilvirkingav alkohol.

Telefon
Oppgi telefonnummeruten mellomrom.Det er valgfrittå legge inn landskode.

Periode for uteservering
Angi så presist som mulig (mellomhvilke datoereller måneder)utendørsservering/skj&nkingska)foregå i søknadsperioden.

Rutinerved skjenkestedet
Beskrjvhvordanvaktholdetskal organiseresog hvordan internkontrollener tenkt.

Bruk av arealet
Beskrivhvor i lokalet/uteomrédetsen/ering&n/skjenkingenskal foregåog angi nødutganger,hvisdet ikke kan tydeliggjørespå vedlagtplanskisse.

Til Mattilsynet
Det må for&liggeen godltjenningfrå Mattilsynetfør søknadeninnvilges.

Til bygningsmyndighetene
Det må foreliggeen godkjenningfrå de kommunalebygningsmyndighetenefør søknadeninnvilges.

Fon/entetomsattmengdealkoholholdigdrikk
Omsatt mengdeper år skal gi grunnlagfor beregningav bevillingsgebyrer,

Begrunnelse for manglende stedfortreder
Kommunenkan gjøre unntakfrå kravet om stedfortredernår det vil virke urimelig av hensyntil sen/erings-/skjenkestedetsstøn-elseog karakter.

Eiersammensetning
Oppgi navn på personereller selskapersom direkte eller indireMeeier eller kontroilererdet foretaketsom søker bevilling.Alte med minst
1/3 eierandel må oppgis.

Adresse
Hvis det finnes gateadresseeller nærmerestedsadresse,ska!den oppgis.

Er det andre personereller selskapersom mottaren vesentligdel av virksomhetensavkastningyten å være eier
Oppgipersoner som har rett til virksomhetensavkastning,uansett hvilketgrunnlagdenne retten byggerpå. Det er ikke avgjørendeom
avkastningener utdelteller mottatt.
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Vakre Frøya AS
OlavTryggvasonsgate 49
7011 TRONDHEIM

Trondheim 15.08.2016

Frøya Kommune
v/ Siv-ToveSkarshaug
Rådhusgata 25
7260 SISTRADA

ENDRINGAVSTYRERPÅSIHOLMENPØBB

Viser til telefonsa tale idag med Dem og sender som avtalt informasjon om at vigrunnet
til Torbjørg Hammer som vi først meldte inn som styrer så må vi endre denne til:

Geir Roger VestvikWærø med fødselsnummer: 250468

Wærø har ingen tidligere prøver for å stå som styrer og ber derfor om en orientering om hvilke
prøver han må ta, og når han kan møte hos kommunen for å avlegge disse. Hadde også vært fint å få
informasjon om hvor han raskt kan få tilgang til det læremateriellet han måtte ha behov for.

På forhånd takk for hjelpen.

Med vennlig hilsen

Jon-Arne Kamsvåg
(sign.)



Frøya Kommune

7260 Sistranda

Deres ref: vårref: Elin Reppe Vår dato: 30.08. 16

Uttalelse frå NAV Hitra Frøya sosialtjenesten i forbindelse med fornyelse
av salgsbevillinger og skjenkebevillinger etter alkoholloven.

Saksopplysninger:
Det vises til henvendelse frå Frøya kommune, der det blir bedt om sosialtjenestens uttalelser i
tråd med alkoholloven i forhold til fomyelse av bevilling.
I forhold til Lov om omsetning av alkoholdig drikk m. v (alkoholloven) § 1-7 skal det før
kommunestyret avgjør søknaden innhentes uttalelse frå bl. a sosialtjenesten.

Søkere om skjenkebevilling:
Nye Bryggen Utested AS / Kenneth Wærø

Sosialtjenestens uttalelse:
Ut i frå lovens formål må kommunen begrense størst mulig utstrekning de samfunnsmessige
og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Relevante kriterier for å oppfylle
lovens formål kan være å ha begrensning i antallet salgssteder/skjenkebevilling. Kommunen
må tenke i gjennom hvilke hensyn de kan legge vekt på ved sin avgjørelse. Statistikk (basert
på landsbasis) viser at ca 10 % av den voksende befolkning bruker alkohol i slike mengder at
de får helsemessige og sosiale skader for både brukere og pårørende. Alkohol blir dermed et
sosialt problem, og lett tilgang til alkohol vil kunne føre til økning i forekomsten av sosiale
problem. I forhold til Lov om sosiale tjenester § 1-1 er denne lovs formål å fremme blant
annet sosial trygghet og forebygging.

Regjeringen har et nasjonalt mål å redusere skadevirkningene ved alkoholbruk, individuelt og
samfunnsmessig.

Sosialtjenesten forutsetter at styrere og stedfortredere har gjennomgått og bestått de
nødvendige krav som stilles til bevilgningene.
Sosialtjenesten har intet å utsette på de bevilgninger som blir omsøkt i den vedlagte søknaden.

Elifl RepiN
r^AV^I

^iw fc>

^k^yV^-

NAV Hitra Frøya //
Postadresse: Postboks 152//7261 SISTRANDA

Besøksadresse: Kommunehuset // SISTRANDA

www.nav. no//
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SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Frøya kommune
Postboks 52
7261 Sistranda

SØR-TRØNDELAG POLICE DISTRICT

Deres referanse:

16/2316
Vår referanse:

AS0005
Sted, Dato

Hitra, 12. 08.2016

VAKRE FRØYA AS - FORESPØRSEL OM UTTALELSE VEDRØRENDE
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Lensmannen viser til mottatt kopi m/vedlegg, med anmodning om uttalelse vedr. servering og
skjenkebevilling

Politiets uttalelse skal innhentesjfr. alkohollovens § 1-7
Til saken avgir lensmannen følgende uttalelse:

l. Politiet kjenner ikke til forhold som er til hinder for at skjenkebevilling gis, og en
kjenner heller ikke til forhold som gjør bestyrer eller stedfortreder uskikket til
oppgåvene.

Med hilsén

Arild Sollie

Lensmann

Dokumentet er éJEKtronisk godkjent uten signatur.

Saksbehandler:

Telefon:

Sør-Trøndelag politidistrikt

Hitra lensmannsdistrikt

Post: Postboks 10, 7239 Hitra
Besøk:

Tlf: 404 41 887
Faks: 73 20 58 75
E-post: post. sor-
trondelag@politiet. no

Org. nr. : 983998631
Giro: 7694 05 11484
www. politi. no





Frøya kommune
Postboks 152
7261 SISTRANDA

KUNNSKAPSPRØVE OM
ALKOHOLLOVEN

Kenneth Wærø

f. 13. 12.73

har den 17.04.2008 bestått offentlig
kunnskapsprøve for skjenkebevilling,

gitt i medhold av lov av 2. juni 1989 nr. 27 om
omsetning av alkoholholdig drikk mv., § 1-7 cog

forskrift av 18. 02. 1999 om omsetning av
alkoholholdig drikk mv.

Sistranda, den 17. 04. 2008

'..Ikv^A ^,

sfiRØy<leKOMMUNE
Postboks 152
7261 Sistranda



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/2318    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING OPPLEV FRØYA, 

FRØYCRUISE 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

 

2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. 

(alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt 

på soldekk. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.09.20. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 
 121/16 den 23.06.16:  
 

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 

Hverdager:    kl. 13.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:    kl. 13.00 – 01.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager:  kl. 13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 

tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. 

nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv 

time etter stengetid. 

 

6. Stig Bremnes f.21.02.72 godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 

 

7. Valborg Bekken f. 01.01.76 godkjennes som stedfortreder. 



 

8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad med aktuelle vedlegg. 

 

Saksopplysninger:   

 
Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes søker om skjenkebevilling inne i charterbåten 

«Frøycruise» på øvre og nedre salong (60 m2) og på soldekket. 

 

Stig Bremnes, søkes godkjent som styrer. Etablerprøve for serveringsvirksomhet 

og kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 

 

Serveringsloven bestemmelser er følgende: 

 

Attest fra politiet og NAV er levert uten anmerkninger. Det samme gjelder skatteattester for 

eierselskapet og styrer og stedfortreder. 

 

Vurdering: 
 

På bakgrunn av dette og øvrige dokumentasjoner, finner Frøya kommune å kunne tilrå at 

serverings- og skjenkebevilling innvilges. 

 

 

 

 

 

 



Serverings-og/eller skjenkebevilling(KF-123)
Referansenummer: N3JJ7J

Registrertdato: 01.07.2016 12:41:43

Innledning

Henvendelsengjelder

© Søknadom ny bevilling

Bevillingssøker/-haver er

® Foretak/lag/forening
Bevillingstype

[x] Serveringsbevilling S Skjenkebevilling

Bevillingssøkerf-haver

Opplysningeromforetak/lag/forening
Organisasjonsnummer

998737605

Foretak/lag/forening

Opplev FrøyaAS
Adresse

PB 113 c/o Hotell Frøya
'ostnummer

7261
Poststed

Sistranda
Telefon

Telefaks

Opplysningerom kontaktperson
Fornavn

Stig
Ettemavn

Bremnes
Adresse

Fillingsnesveien 250
Postnummer

7263

Poststed

HAMARVIK
Telefon

99469031
E-post

post@opplevfroya.np^
Har søker andre bevillingermed hjemmel i alkoholloven

©Ja

Type bevilling Virksomhetens navn Adresse Postnr. Poststed

Servering/skjenking Opplev Frøya,
Frøvcruise

PB113 7260 Vent litt.

Serverings-/skjenkestedet

Oppgiorganisaslonsnummereltildetselskapetsomutferersen/erings-/skjenketjenesten.Adressenskalangistedetsfysiskebeliggenhet,ikke
postadresse.
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Opplysningerqm serverings-/skjenkested^
Organisasjonsnummer

998737605
SkjenkestedMokale

Ms Frøycruise
Gate-/vei-/stedsadresse

Frøycruise
Postnummer

7260
Poststed

SISTRANDA
Telefon

Telefaks

Virksomhet

Søknadengjelder alkoholholdigdrikk med

13Heyst60%alkoholinnhold

Driftskonsept
Type virksomhet

El Annet
Beskriv med egne ord

Båt

Sen/ering/skjenkingskal foregå

lx] Innendørs
Anfall sjtteplasserinnendørs

69
Bruk av arealet

Øvre og nedre salong samt soldekk

Mer omskjenkestedet
Aldersgrense

18
Skjenkearealinnendørs

55 [kvm]

Rutinerved skjenkestedet

Opplev Frøya har et IK systemoperativt,da det i dag foreliggerskjenkebevilling

Apningstider

Måndag Frå kl. [U.mm] Til kl. Ktt.mm]
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Tirsdag [U.mm] |[U.mm]

Onsdag

lTorsdag

IIU.mm]

lltt.mm]

Iftt.mm]

IItt.mm]

Fredag

. ørdag

iøndag

lltt.mm]

|[tt.mm]

IIU.mm]

|[U.mm]

litt.mm]

Ittt.mm]

Andre søknader

Andre søknader

Til Mattilsynet

® Ikke sekt
Til bygningsmyndighetene

® Ikke søkt

Omfangog skjenketid

Forventet omsatt mengde alkoholholdigdrikka

Medhøyst4, 7% alkohol

Med alkohol-innholdmellom4,7 % og 22 %

Med alkohol-innholdmellom 22 % og 60 %

[literperår]

Innendørs

Ønsket skjenketid
Frå klokken

0900

Til klokken

0200

Dagliglederforserveringsbevillingen

Opplysninaerom styrer
Fødselsnummer

[11 siffer]

Fornavn

Qtiiitig
EHernavn

Bremnes
Adresse

Fillingsnesveien 250
Postnummer

7263

Poststed

HAMARVIK
Skattekommune

Frøya
Skalsammepersonværestyrerforskjenkebevillingen
©Ja
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Etablererprøye
Har styrer avlagtetablererprøve
©Ja
Hvilketår ble etablererprøvenavlagt

2013
l hvilkenkommuneble prøvenavlagt

Frøya
Er det oppnevnten stedfortrederfor skjenkebevillingen

® Ja

Stedfortreder

[11 siffer]
Fornavn

Valborg
Etternavn

Bekken
Adresse

Fillingsnesveien250
Postnummer

7263
Poststed

HAMARVIK
Skattekommune

Frøya

Styrerskjenkebevillingen

Opplysningerom styrer

[11 siffer]
Fornavn

Stig
Etternavn

Bremnes
Adresse

Fillingsnesveien250
Postnummer

7263
Poststed

HAMARVIK
Skattekommune

Frøya

Kynnskapsprøve^
Har styrer avlagtkunnskapsprøveetter alkoholloven

©Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøvenavlagt

2013
l hvilkenkommuneble prøvenavlagt

Frøya

Stedfortreder for skjenkebevillingen
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Opplysningerom stedfortreder
Fødselsnummer

[11-siffer]
Fornavn

Valborg
Ettemavn

Bekken
Adresse

Fillingsnesveien 250
Postnummer

7263
Postsled

HAMARVIK
Skattekommune

Frøya

Kunnskapsprøve
Har stedfortreder avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

® Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2013 [åååa]

l hvilken kommuneble prøvenavlagt

Frøya

Eiersammensetning

Bevillingssøkers/-haversorganisasjonsform

® Andreorganisasjonsformer
Eiersammensetning

Erdetandrepersonerellerselskapersommottarenvesentligdelavvirksomhetensavkastningutenåværeeier
® Nei
Erdetandrepersonerellerselskapersomharvesentliginnflytelseovervirksomhetenutoverdesomernevnttidligere
Q Nei

Sted og dalo Underskrift
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Frøya Kommune

7260 Sistranda

Deres ref: vérref: Elin Reppe Vår dato: 30.08. 16

Uttalelse frå NAV Hitra Frøya sosialtjenesten i forbindelse med fornyelse
av salgsbevillinger og skjenkebevillinger etter alkoholloven.

Saksopplysninger:
Det vises til henvendelse frå Frøya kommune, der det blir bedt om sosialtjenestens uttalelser i
tråd med alkoholloven i forhold til fomyelse av bevilling.
I forhold til Lov om omsetning av alkoholdig drikk m. v (alkoholloven) § 1-7 skal det før
kommunestyret avgjør søknaden innhentes uttalelse frå bl. a sosialtjenesten.

Søkere om skjenkebevilling:
Opplev Frøya as v/ Stig Bremnes

Sosialtjenestens uttalelse:
Ut i frå lovens formål må kommunen begrense størst mulig utstrekning de samfunnsmessige
og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Relevante kriterier for å oppfylle
lovens formål kan være å ha begrensning i antallet salgssteder/skjenkebevilling. Kommunen
må tenke i gjennom hvilke hensyn de kan legge vekt på ved sin avgjørelse. Statistikk (basert
på landsbasis) viser at ca 10 % av den voksende befolkning bruker alkohol i slike mengder at
de får helsemessige og sosiale skader for både brukere og pårørende. Alkohol blir dermed et
sosialt problem, og lett tilgang til alkohol vil kunne føre til økning i forekomsten av sosiale
problem. I forhold til Lov om sosiale tjenester § 1-1 er denne lovs fonnål å fremme blant
annet sosial trygghet og forebygging.

Regjeringen har et nasjonalt mål å redusere skadevirkningene ved alkoholbruk, individuelt og
samfunnsmessig.

Sosialtjenesten forutsetter at styrere og stedfortredere har gjennomgått og bestått de
nødvendige krav som stilles til bevilgningene.
Sosialtjenesten har intet å utsette på de bevilgninger som blir omsøkt i den vedlagte søknaden.

n-1

Eiiyggp*^
NAV-leder

NAVHitra^Frøya

NAV Hitra Frøya //
Postadresse: Postboks 152 // 7261 SISTRANDA

Besøksadresse: Kommunehuset // SISTRANDA

www.nav. no //



POLITIET
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Frøya kommune
Postboks 52
7261 Sistranda

SØR-TRØNDELAG POLICE DISTRICT

Deres referanse:

16/2318

Vår referanse:

AS0005
Sted, Dato

Hitra, 12. 08. 2016

OPPLEV FRØYA A/S - FORESPØRSEL OM UTTALELSE VEDRØRENDE
SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

Lensmannen viser til mottart kopi m/vedlegg, med anmodning om uttalelse vedr. servering og
skjenkebevilling

Politiets uttalelse skal innhentesjfr. alkohollovens § 1-7
Til saken avgir lensmannen følgende uttalelse:

l. Politiet kjenner ikke til forhold som er til hinder for at skjenkebevilling gis, og en
kjenner heller ikke til forhold som gjør bestyrer eller stedfortreder uskikket til
oppgåvene.

lie

Lensmann

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Saksbehandler:

Telefon:

Sør-Trøndelag politidistrikt

Hitra lensmannsdistrikt

Post: Postboks 10, 7239 Hitra
Besøk:

Tlf: 404 41 887
Faks: 73 20 58 75
E-post: post.sor-
trondelag@politiet.no

Org. nr. : 983998631
Giro: 769405 11484
www. politi. no



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 16/1887    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SERVERINGS- OG/ELLER SKJENKEBEVILLING MONA LISA RESTAURANT 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Mona Lisa Restaurant ved Faruk Oqay innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus og vin. 

2. Det gis ikke bevilling til skjenking av brennevin, jfr. § 1-7a, grunnet stedets 

beliggenhet, målgruppe og trafikk- og ordensmessige forhold. 

3. Bevillingene gjelder inne i Mona Lisa Restaurants lokaler med tydelig avgrenset 

uteområde,jfr. tegninger. 

4. Skatteattest for Faruk Oqay og Trine Berg må leveres inn 22.09.16. 

 

Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid med saker etter 

alkoholloven, K-sak nr 121/16, av 23.06.16. 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:     kl 09.00- 01.00 

Fredag/lørdag:    kl 09.00- 02.00 

Søn- hellig og høytidsdager   kl 12.00- 02.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre/lørdag kan det skjenkes til kl 

02.00: Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 

mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skej 

innen en halvtime etter stengetid. 

 

Faruk Oqay, f. 05.05.1974 godkjennes som skjenkestyrer. Trine Berg, f. 21.02.77 

godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om 

alkoholloven. Skjenkestyrer har også bestått etablererprøven i serveringsloven. 

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.06.2016. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad med aktuelle vedlegg. 



 

 

Saksopplysninger:   

 

Søker Faruk Oqay har bestått kunnskapsprøve for serveringsbevilling.  

Både Faruk Oqay og stedfortreder Trine Berg har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.  

Skatteattest for enkeltpersonforetaket er uten restanser. 

Det er ingen anmerkinger i uttalelsen fra NAV. 

Det er enda ikke mottatt uttalelse fra Politiet. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, og så fremt det ikke  

fremkommer opplysninger i skatteattesten som er til hinder for godkjenning, finner Frøya 

kommune å kunne tilrå at serverings- og skjenkebevilling innvilges, under følgende forutsetninger:  

 

- Skattettest for Styrer og stedfortreder må leveres innen fristen før søknaden vil bli 

behandlet i kommunestyret. Om ikke dette overholdes faller bevillingen bort. 

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Referansenummer: 76YH Y8

Registrert dato: 15.06.2016 11:43:09

i 5 JUN

Innledning

Henvendelsengjelder

® Søknadomnybevilling
Bevillingssøker/-haver er

>Foretak/lag/forening
Bevillingstype

E Skjenkebevilling

Bevillingssøker/-haver

Opplysningerom foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

912353176
Foretak/lag/forening

Mona Lisa Restaurant
Adresse

B

Postnummer

7261
Poststed

Sistranda
Telefon

Telefaks

Opplysningenom kontaktperson
Fornavn

Faruk
Etternavn

Oqay
Adresse

Postboks96 Nordfrøyveien465
Postnummer

7261

Poststed

SISTRANDA
Telefon

E-post

Har søker andre bevillingermed hjemmel i alkoholloven

® Nei

Serverings-/skjenkestedet

Oppgiorganisasjonsnummerettil detselskapetsomutførersen/erings-/skjenketjenesten.Adressenskalangistedetsfysiskebeliggenhet,ikke
postadresse.
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Opplysningerom servenngs-/skjenkested
Organisasjonsnummer

912353176
Skjenkested/-lokale

Restaurant
Gate-/vei-/stedsadresse

Mona Lisa Restaurant Faruk Ogay
Postnummer

7261

Poststed

SISTRANDA
Telefon

TelefaRs

Virksomhet

Søknadengjelder alkoholholdigdrikk med

12 Heyst60%alkoholinnhold

Driftskonsept
Type virksomhet

E Restaurant
Servering/skjenkingskal foregå

[Ei Innendørs [xl Utendørs
Antatl sJtteplasserinnendørs

50
Antall sitteplasser utendørs

12
Periode for uteservering

Frå

Januar

Til

Januar
Ved utesen/eringmå det foreligge tillatelse frå Mattilsynet,grunneier og politi før beviltingenkan innvilges.
Bruk av arealet

Jfr tegninger

Mer om skjenkestedet
Aldersgrense

18
Skjenkeareal innendørs

198 [kvm]

Skjenkearealutendørs

30 [kvm]

Rutinerved skjenkestedet

jfrtegninger

Apningstider
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'Måndag

[Tirsdag

Onsdag

lTorsdag

Fredag

j-ørda^

Søndag

lFrå kl.

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

[U.mm]

Iftt.mnn]

Iftt.mm]

|[tt.mm]

KU.mm]

IItt.mm]

IItt.mm]

iTil kl.

122.00

122.00

122.00

122.00

122.00

122.00

122.00

|[tt.mm1

Ktt.mm]

IItt.mm]

IItt.mm]

IIU.mm]

|[tt.mm]

lltt.mml

Andre søknader

Andre søknader

Til Mattilsynet

® Søknadinnvilget
Datofor godkjenning

09.09.2013 [dd. mm. åååå]
Til bygningsmyndighetene

® Ikkesekt

Omfang og skjenketid

Fon/entetomsatt mengdealkoholholdigdrikk
Med høysl 4,7 % alkohol

548
Medalkohol-innholdmellom 4,7 % og 22 %

21
Med alkohol-innholdmellom 22 % og 60 %

[liter per år]

Innendørs

Utendørs

Ønsketskjenketid
Frå klokken

13.00
Til klokken

22.00
Frå klokken

13.00
Til klokken

22.00

Daglig leder for serveringsbevillingen
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Opplysningerom styrer
Fødselsnummer

[11 siffer]

ornavn

Faruk
Ettemavn

Oqay
Adresse

Postboks 96
Postnummer

7261

Poststed

SISTRAN DA
Skattekommune

Frøya
Skal sammepersonvære styrer for skjenkebevillingen

©Ja

Etablererprøve
Er det oppnevnten stedfortrederfor skjenkebevillingen

©Ja

Stedfortreder

Fødselsnummer

Fornavn

Trine
Etternavn

Berg
Adresse

Nyplia 16
Postnummer

7083
Poststed

LEINSTRAND
Skattekommune

Leinstrand

Kunnskapsprøve

Kunnskapsprøvefor styrer
Har styrer avlagtkunnskapsprøveetter alkoholloven

©Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøvenavlagt

2012
l hvilken kommune ble prøven avlagt

Rennebu

Kunnskapsprøvefor stedfortreder
Har stedfortrederavlagt kunnskapsprøveetter alkoholloven

©Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøvenavlagt

2009
l hvilken kommune ble prøven avlagt

Frøya

Sted og dato Underskrift
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2606    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

NYTT VALG AV EN MEDDOMMER I TINGRETTEN OG EN NY 

JORDSKIFTEMEDDOMMER FOR PERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Sondre Brynjulfsrud Bakke f. 07.04.88 velges som meddommer i tingretten for 

perioden 01.01.17 – 31.12.20 

 

2. Lene Dahlø Skarsvåg f. 13.06.72 velges som jordskiftemeddommer for perioden 

01.01.17 – 31.12.20 med forbehold om vandelsgodkjenning. 

 

3. Som møte fullmektig i Forliksrådet velges: 

1. Kirsten R. Antonsen 

2. Martin Nilsen 

3. Pål Terje Bekken 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Lilly Gården som ble valgt som jordskiftedommer i sak 136/16 i KST, er over 70 år og kan 

derfor ikke sitte i rettsinstansen. 

Jørun Olav Brøset Foss som ble valgt som meddommer i tingretten har flyttet fra kommunen 

og må erstattes. 

 

Følgende personer er forspurt og har sagt ja: 

 

Jordskiftemeddommer:   Lene Dahlø Skarsvåg 

Meddommer i Tingretten:    Sondre Brynjulfsrud Bakke 

 

 

Møtefullmektig til forliksrådet: Kirsten R. Antonsen 

     Martin Nilsen 

     Pål Terje Bekken  



 

Politiet har ingen merkander på Bakke, Antonsen, Nilsen pg Bekken. Foreløpig ikke mottatt 

vandelsattest for Skarsvåg. 

 

 

Vurdering: 

 
Rådmann vurderer å innstille de 5 foreslåtte personene. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 16/2434    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRITAK POLITISKE VERV INGRID SKJÆRSTEIN JOHANSEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller 

resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller 

belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2 

 

Ingrid Skjærstein Johansen innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

01.09.16 og ut valgperioden. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Ingrid Skjærstein Johansen søker om permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune fra 

01.09.16 og ut valgperioden. 

Årsak til søknaden er flytting ut av kommunen. 

 

Vurdering: 

 

 Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer 

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» 

 

Dersom Ingrid Skjærstein Johansen får innvilget permisjon må følgende medlemmer i Venstres 

gruppe velges: 

 

 Fast medlem i Kommunestyret 



 1. vararepr. i Formannskapet 

 Fast medlem i Hovedutvalg for forvaltning 

 1. vararep. i Administrasjonsutvalget 

 Personlig vara for Arnstein Antonsen i Trafikkrådet. 

 Personlig vara for Arvid Hammernes i Valgnemnda 

 Representant i samarbeidsutvalget ved Mausund oppvekstsenter 

 5. vararep. i Ankeutvalget 

 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2669    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ENDRING AV PERSONLIGE VARA TIL VARA I REKKEFØLGE I ELDRERÅDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets personlige varaliste endres til vara i rekkefølge. 

 

1. Torbjørn Taraldsen 

2. Guttorm Reppe 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyresak 127/16 ble det vedtatt personlig vara for medlemmene Bjørnar Flatval og 

Marit Pettersen. 

 

MEDLEMMER: PERSONLIGE VARAMEDLEMMER: 

Marit Pettersen Torbjørn Taraldsen 

Bjørnar Flatval Guttorm Reppe 

 

 

Eldrerådet ønker å gjør om på dette da de mener det er viktig at de er fulltallige på møtene, 

og det å ha personlig vara vanskeliggjør dette. De blir en mer å velge i ved forfall. 

 

Kommunelovens § 10.Faste utvalg. Komiteer. Pkt. 6: 

 

«Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge 

faste utvalg og komiteer. En komité kan også omorganiseres eller nedlegges av det 

organ som har fått myndighet til å opprette vedkommende komité» 

 

Vurdering: 

 

Rådmann mener at det vil være hensiktsmessig å endre personlig vara til vara i rekkefølge. 

 

 

 

 



 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 030 &13  

Arkivsaksnr.: 16/2558    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING PÅ NY KOMMUNELOV  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune støtter seg på KS sin behandling av høringen til den nye kommuneloven, og 

anser at KS ivaretar kommunens interesser i denne sak. 

 

 

Vedlegg: 

Debattgrunnlag ny kommunelov 

 

 

Saksopplysninger:   

Kommunelovutvalget la 10.3.2016 fram NOU 2016:4 Ny kommunelov. Utvalget har foretatt 

en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret og 

fremmer forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) sendte utredningen på høring 6.4. med høringsfrist 6.10 

KS vil avgi uttalelse i Landsstyret 28.10. Debattgrunnlaget er ment å brukes av kommunene 

for behandling hos kommunene. 

 

Utvalget foreslår at grunnstammen i dagens kommunelov videreføres. Etter utvalgets 

vurdering ivaretar loven de mest sentrale hensynene på en god måte, samtidig som det på flere 

områder er behov for endringer og justeringer. 

Utvalget mener forslag til endringer i loven samlet sett bidrar til å styrke det kommunale 

selvstyret, forbedre egenkontrollen hos kommunene inkludert styring og kontroll med 

virksomheter som utfører oppgaver for kommunen og forenkle reguleringen av 

kommunesektoren. Utvalgets grunnleggende vurderinger og hensyn: 

1. Styrket kommunalt selvstyre 

2. Styrket folkevalgt styring i kommunene 

3. Effektive, tillitsskapende og bærekraftige kommuner 

4. En økonomiforvaltning som bygger opp under selvstyret og den lokale handlefriheten 

5. En god egenkontroll og mer samordnet statlig kontroll og tilsyn 

6. Kommuneloven skal bli enklere og mer tilgjengelig for brukerne 

 

Debattgrunnlaget er i hovedsak strukturert etter oppbyggingen av lovforslaget. Etter 

mandatet skal hensynet til forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og praktisk anvendbarhet stå 



sentralt ved utarbeiding av lovteksten. Dette er det enklere å vurdere ved å følge lovforslagets 

oppbygging enn oppbyggingen av utredningen. Det gjøres rede for utvalgets forslag med vekt 

på nye forslag/forslag til endringer i dagens kommunelov.  

Dernest følger en foreløpig vurdering og anbefaling fra administrasjonen. 

 

Vurdering: 

Rådmannen innstiller på at Frøya kommune støtter seg på KS sitt arbeid i forbindelse med 

høringen av ny kommunelov, og at våre interesser i denne saken er ivaretatt gjennom KS sitt 

arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 



D eb attg ru n n l ag n y kom m u n el ov

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities



1. Overordnede vurderinger 6

1.1. Blir det mer selvstyre? 7

1.2. Blir det bedre lokaldemokrati? 9

1.3. Blir kommuneloven enklere og mer tilgjengelig? 10

2. Formåls paragrafen (NOU kap. 3) 11

3. Kommunalt selvstyre (NOU kap. 4) 14

3.1. Lovfeste det kommunale selvstyret og dets rammer (NOU kap. 4.7) 16

3.2. Prinsipper for forholdet mellom staten og kommunene (NOU kap. 4.9) 17

4. Folkevalgte og folkevalgte organer 22

4.1. Folkevalgte organer (NOU kap. 8.4 og 8.6) 23

4.2. Ordfører (NOU kap. 10) 28

4.3. Fritak, suspensjon o.l. (NOU kap. 12) 29

4.4. Valg av medlemmer til folkevalgte organer (NOU kap. 13) 30

4.5. Godtgjøring og velferdsgoder (NOU kap. 14) 31

4.6. Parlamentarisme (NOU kap. 9) 32

4.7. Utvidet innsynsrett og taushetsplikt (NOU kap. 15) 33

4.8. Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet (NOU kap. 16) 34

4.9. Habilitet (NOU kap. 17) 35

4.10. Delegering og innstillingsrett (NOU kap. 8.7) 36

4.11. Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet (NOU kap. 8.8) 38

5. Informasjon og innbyggerdeltakelse 39

5.1. Informasjonsplikt (NOU kap. 6) 40

5.2. Innbyggerdeltakelse (NOU kap. 7) 41

Innhold



6. Administrasjonen (NOU kap. 8.5 og 8.6) 43

7. Kommunal økonomi 46

7.1. Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen (NOU kap. 19.4) 47

7.2. Regnskapsplikten og konsernregnskap (NOU kap. 19.5) 48

7.3. Låneopptak og avdrag på lån (NOU kap. 19.8) 50

7.4. Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk (NOU kap. 19.6) 51

7.5. Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier (NOU kap. 20) 52

8. Kommunale foretak og interkommunalt samarbeid 53

8.1. Kommunale foretak (NOU kap. 11) 54

8.2. Interkommunalt samarbeid (NOU kap. 18) 56

9. Egenkontroll 58

9.1. Kontroll og tilsyn, kommunestyrets overordnede tilsynsansvar (NOU kap. 23) 60

9.2. Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet (NOU kap. 25) 62

9.3. Revisjon (NOU kap. 26) 64

9.4 Internkontroll (NOU kap. 24) 65

9.5. Kommunen som tilsynsinstans (NOU kap. 28) 68

9.6. Kommunenes styring og kontroll med ekstern virksomhet (NOU kap. 27) 69

10. Statlig kontroll og tilsyn 70

10.1. Lovlighetskontroll (NOU kap. 29.1) 71

10.2. Statlig kontroll med budsjett og låneopptak – ROBEK (NOU kap. 19.11) 72

10.3. Statlig tilsyn (NOU kap. 29.2) 73





Kommunelovutvalget la 10.3.2016 fram NOU 
2016:4 Ny kommunelov. Utvalget har foretatt en 
helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styr-
ke det kommunale selvstyret og fremmer forslag til 
ny lov om kommuner og fylkeskommuner. Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte 
utredningen på høring 6.4. med høringsfrist 6.10. 
 Dette er et faglig debattgrunnlag for hørings-
arbeidet i den enkelte kommune/fylkeskommune 
og KS’ egne organer som innspill til Landsstyrets 
behandling 28.10. Fylkesstyrene og de fylkesvise 
rådmannsutvalgene bes om å drøfte kommunelov-
utvalgets forslag og oppsummere medlemsinnspill 
innen 27.09.
 Utvalget foreslår at grunnstammen i dagens 
kommunelov videreføres. Etter utvalgets vurdering 
ivaretar loven de mest sentrale hensynene på en 
god måte, samtidig som det på flere områder er 
behov for endringer og justeringer. 
 Utvalget mener forslag til endringer i loven 
samlet sett bidrar til å styrke det kommunale selv-
styret, forbedre egenkontrollen hos kommunene 
inkludert styring og kontroll med virksomheter som 
utfører oppgaver for kommunen og forenkle regu-
leringen av kommunesektoren. Utvalgets grunnleg-
gende vurderinger og hensyn:
1. Styrket kommunalt selvstyre 
2. Styrket folkevalgt styring i kommunene
3. Effektive, tillitsskapende og bærekraftige 

kommuner
4. En økonomiforvaltning som bygger opp under 

selvstyret og den lokale handlefriheten
5. En god egenkontroll og mer samordnet statlig 

kontroll og tilsyn
6. Kommuneloven skal bli enklere og mer tilgjen-

gelig for brukerne

Debattgrunnlaget er i hovedsak strukturert etter 
opp byggingen av lovforslaget. Etter mandatet skal 
hensynet til forenkling, oversiktlighet, lesbarhet og 
praktisk anvendbarhet stå sentralt ved utarbeiding 
av lovteksten. Dette er det enklere å vurdere ved å 
følge lovforslagets oppbygging enn oppbyggingen 
av utredningen. Av hensyn til KMDs ønske om at 
høringssvarene refererer til kapitlene i kommunelov-
utvalgets utredning, er disse vist til i parentes bak 
overskriftene.
 Det gjøres rede for utvalgets forslag med vekt 
på nye forslag/forslag til endringer i dagens kom-
munelov. Dernest følger en foreløpig vurdering og 
anbefaling fra administrasjonen i KS samt spørsmål 
som det er særlig aktuelt å få tilbakemeldinger på 
før KS’ høringssvar utarbeides. 
 Kommunelovutvalgets forslag og debattgrunn-
laget bør ses i sammenheng med forslagene om å 
etablere en tvisteløsningsmekanisme for rettslige 
tvister mellom stat og kommune og en ny bestem-
melse i kommuneloven § 10 b om råd i kommuner 
og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse. Se KS’ høringssvar om 
tvisteløsningsmekanisme og ny bestemmelse § 10 
b. Det vises også til uttalelsen fra Landsstyret i KS 
26.5.
 Kommuner og fylkeskommuner og tilhørende 
organer er stort sett benevnt i fellesskap som kom-
mune av forenklingshensyn. 
 Vi håper debattgrunnlaget er til hjelp i hørings-
arbeidet og ser fram til medlemmenes innspill før 
KS’ endelige høringssvar oversendes KMD etter 
Landsstyrets behandling 28.10.

KS, juni 2016 
Lasse Hansen  
Administrerende direktør

Innledning
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1.1.  
Blir det mer selvstyre? 

For KS er det helt sentralt at lovforslaget bidrar til å 
styrke det kommunale selvstyret. Landsstyret i KS 
(26.5.) ga på dette området en overordnet uttalelse, 
som gjengis her. 
 
«En kommunelov for styrket selvstyre og min-
dre detaljert statlig styring.  
 
 Kommunelovutvalget kommer med viktige 
forslag for å ivareta det kommunale selvstyret, og 
KS vil arbeide for at disse realiseres i ny kommu-
nelov. Landsstyret er enig i at bestemmelser om 
kommunesektoren legges i kommuneloven i stedet 
for i en rekke særlover. Landsstyret støtter at loven 
i sitt formål understreker at den «skal fremme det 
kommunale og fylkeskommunale selvstyret.
 Landsstyret er enig i at en lovfesting av lega-
litetsprinsippet synliggjør at nasjonale myndigheter 
ikke kan styre kommunene som om de var en del 
av statsforvaltningen, og bygger opp under tan-
kegangen om partnerskap og større likeverdighet 
mellom stat og kommune. Landsstyret understreker 
at lovkravet innebærer at statsforvaltningen ikke kan 
pålegge kommunene oppgaver eller plikter i statlige 
rundskriv, veiledere, retningslinjer eller tolkningsut-
talelser.

 KS mener det er nødvendig å lovfeste noen 
hovedprinsipper for forholdet mellom kommunesek-
toren og staten. Det er bred enighet om at ramme-
styring er hovedprinsippet for den statlige styringen 
av kommuner og fylkeskommuner. Samtidig er det 
en utfordring at rammestyringsprinsippet ikke alltid 
følges i praksis av statsforvaltningen. Loven bør gi 
en helhetlig beskrivelse av ulike former for statlig 
styring og tydelig få fram at selvstyret kommer før 
statlige begrensninger på handlefriheten:

 Ò Det kommunale og fylkeskommunale selvstyret 
bør ikke begrenses mer enn det som er nød-
vendig for å ivareta nasjonale mål

 Ò Offentlige oppgaver bør desentraliseres og 
legges til organer som er så nær innbyggerne 
som mulig

 Ò Kommuner og fylkeskommuner bør ha inntekter 
som kan disponeres fritt, innenfor rammene av 
nasjonal økonomisk politikk

Landsstyret deler utvalgets oppfatning av at en 
god egenkontroll er av stor betydning. Landsstyret 
er enig i at rådmannens ansvar for internkontroll 

KS har særlig vurdert om lovforslaget gir mer selvstyre,
bedre lokaldemokrati og en enklere og mer tilgjengelig 
kommunelov.
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bør tydeliggjøres i kommuneloven til erstatning for 
den stadig mer omfattende internkontrollregulerin-
gen i særlovgivningen. Krav til internkontroll hører 
hjemme i kommuneloven. KS forutsetter samtidig at 
særlovgivningen blir gjennomgått i en egen prosess 
med sikte på at lov og forskrift om internkontroll for 
kommuneplikter kan oppheves slik at kun kommu-
nelovens internkontrollbestemmelse skal gjelde.
 Landsstyret tar til etterretning av utvalget 
etter mandatet ikke skulle vurdere de grunnleggen-
de prinsipper og rammer for det statlige tilsynet. 
Landsstyret støtter samtidig utvalgets forslag om 

å styrke samordningen av tilsyn, slik at tilsynet blir 
bedre og mer effektivt både for tilsynsorganene og 
for kommunene. Det er positivt at Fylkesmannen og 
de statlige tilsynsmyndighetene pålegges konkrete 
samhandlingsplikter. Det samme gjelder kjennskap 
til relevante revisjonsrapporter i kommunen og å 
kunne avlyse planlagte tilsyn dersom kommunen 
nylig selv har gjennomført kontroll.
 Kommunelovutvalgets innstilling er et omfat-
tende dokument. Landsstyret vil til høsten komme 
tilbake til en mer helhetlig høringsuttalelse.»
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1.2.  
Blir det bedre lokaldemokrati? 

Forslaget til ny kommunelov består av flere viktige 
elementer som legger til rette for et godt lokal-
demokrati, men det er grunn til å vurdere enkelte 
forhold noe nærmere.
 Kommunestyrets rolle er tydeliggjort, blant 
annet ved at adgangen til å delegere myndighet 
til andre folkevalgte organer, ordføreren, øverste 
administrative leder og andre rettssubjekt er tatt 
eksplisitt inn i loven. Samtidig er det grunn til å 
vurdere delegering av fullmaktsrepresentasjon og 
delegering til andre rettssubjekt. 
 Innenfor visse rammer gis kommunestyret stor 
frihet til å organisere de underordnede folkevalgte 
organene. Det kan like fullt stilles spørsmål ved om 
kommunestyret er gitt tilstrekkelig frihet til politisk 
organisering, for eksempel å opprette andre folke-
valgte organer enn de som blir tillatt etter kommu-
neloven  og annen lov, om formannskapet også bør 
kunne opprette arbeidsutvalg, og om det er behov 
for egne regler om kommunestyrekomitéer.
  Det er lagt til rette for at kommunestyret 
bedre kan ivareta det overordnede ansvaret for 
kommunen. Kommunestyret får som folkevalgt 
organ en utvidet innsynsrett i administrasjonens 
dokumenter, kombinert med en taushetsplikt. Kom-
munestyret blir også sikret mer styringsinformasjon 
om en større del av den kommunale virksomheten, 
blant annet gjennom bestemmelsene om økonomi-
forvaltning, eierstyring, egenkontroll av selskaper og 
rapportering til kommunestyret om internkontroll og 
resultat av statlig tilsyn. 
 Det er lagt mer vekt på langsiktighet og helhet 
i økonomiforvaltningen, noe som også tydeliggjør 
at folkevalgte styrer ressursbruken. Det foreslås en 
plikt til å benytte finansielle måltall som et verk-
tøy for den langsiktige styringen av kommunenes 
økonomi, med tilhørende utvidet krav til å redegjøre 

for kommunens økonomi i årsberetningen. Det 
foreslås plikt til å utarbeide et samlet regnskap for 
kommunen som juridisk enhet. Her kan det vurde-
res om ikke kommunene bør få plikt til å avlegge 
konsernregnskap når tjenesteproduksjon er lagt til 
hel- eller deleide virksomheter utenfor kommunen 
som juridisk enhet.
 Forslaget legger grunnlag for bedre styring og 
kontroll med selskaper mv ved å innføre krav om at 
kommunen skal utarbeide eierskapsmelding.
 Minimumskravet til antall medlemmer i kon-
trollutvalget øker fra tre til fem. Kontrollutvalget og 
regnskapsrevisor får et tydeligere ansvar på økono-
miområdet. Det lages en samlet plan for revisjon av 
egen virksomhet og selskaper, basert på risiko- og 
sårbarhetsvurderinger. Kontrollutvalget og revisor 
får rett til innsyn i den delen av ekstern virksomhet 
som utfører tjenester for kommunen.  
 En ny og mer omfattende bestemmelse om in-
ternkontroll til erstatning for internkontrollregulering 
i særlovene legger grunnlag for at internkontroll i 
større grad er en del av ordinær ledelse og virk-
somhetsstyring.
 Aktiv innbyggerdeltakelse er vektlagt i formåls- 
paragrafen. Innbyggerforslag og folkeavstemminger 
videreføres. Informasjonsplikten utvides til også å 
omfatte virksomhet som andre rettssubjekter utfø-
rer på vegne av kommunen. Det er grunn til å vur-
dere nærmere om loven gir tilstrekkelig gode vilkår 
for kommunestyret til å involvere innbyggerne eller 
særskilte grupper i politikkutvikling på ønsket måte.
 Lovforslaget legger vekt på å tydeliggjøre 
rollen til de folkevalgte og til administrasjonen,  
blant annet ved at organer enten skal være folke-
valgte eller administrative og ved å lovfeste at øver-
ste administrative leder har det løpende personal- 
ansvar for den enkelte.
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1.3.  
Blir kommuneloven enklere og mer tilgjengelig? 

I tråd med mandatet har det vært sentralt for utval-
get å gjøre loven enklere og mer tilgjengelig. Utval-
get har forsøkt å oppfylle mandatet om forenklinger 
dels ved å avklare spørsmål som etter dagens rett 
er uklare og foreslå språklige og strukturelle forbe-
dringer. Dels er forenkling søkt gjort ved å ta inn i 
kommuneloven enkelte grunnleggende regler for 
kommunal virksomhet som i dag følger av særlover 
og ulovfestet rett:

 Ò Internkontrollregler som bare gjelder kommune-
ne, foreslås flyttet fra særlov til kommunelov

 Ò Fastslå at selvkostprinsippet krever hjemmel i 
særlov, samt regler for beregning av selvkost

 Ò Nærmere regler om rettsforholdet mellom stat 
og kommune

 Ò Nærmere angivelse av det rettslige innholdet i 
det kommunale selvstyret

 Ò Foreslå prinsipper for regler som også har 
betydning for utforming av nye lover 

 Ò Regulere rettsvirkninger av brudd på rettsregler, 
blant annet økonomibestemmelser i kommune- 
loven

Regler som berører generelle sider ved kommunen 
bør flyttes fra særlov og forskrift til kommuneloven. 
Å samle mer i kommuneloven vil øke kommunelo-
vens betydning og gjøre det lettere for kommuner 
og andre som arbeider mot kommunene å orientere 
seg om én lov fremfor å finne svar i ulike særlover 
og forskrifter. Det gir et mer samlet grunnlag for ut-
vikling av det kommunale selvstyret og kommuner 

som er effektive, tillitsskapende og bærekraftige, i 
samsvar med lovens formål.
 Det er positivt med rettslige avklaringer i loven 
av spørsmål som er uklare etter gjeldende rett. 
Mer uttømmende og detaljert lovgivning istedenfor 
skjønnsmessige bestemmelser som det kan være 
vanskelig å tolke innholdet av vil kunne bidra til 
forenkling. Språklige og strukturelle forenklinger i 
lovteksten gjør loven lettere å lese.



X
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2. FORMÅLS
PARAGRAFEN  
(NOU KAP. 3)
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UTVALGET FORESLÅR

Utvalget foreslår å lovfeste en formålsbestemmelse med følgende ele-
menter: Kommunalt selvstyre og rammer for dette, lokaldemokrati og 
innbyggerdeltakelse, samt en tjenesteytende og samfunnsutviklende 
kommune som er effektiv, tillitsskapende og bærekraftig (§ 1):

«Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommu-
nale selvstyre og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge 
til rette for et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv inn-
byggerdeltakelse. Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkes-
kommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for 
innbyggerne, og bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, 
tillitsskapende og bærekraftige.»

...

I tillegg til å videreføre elementer fra dagens for-
målsbestemmelse, foreslår utvalget å ta inn at loven 
skal «fremme det kommunale og fylkeskommu-
nale selvstyret». En lovfesting av det kommunale 
selvstyret er nytt. Etter flertallets oppfatning er det 
kommunale selvstyret så grunnleggende og sentralt 
i Norge at det bør fremgå direkte i en formålsbe-
stemmelse. At kommunalt selvstyre uttrykkelig 
nevnes i formålsbestemmelsen, vil i seg selv kunne 
bidra til å styrke det kommunale selvstyret, blant 
annet gjennom økt bevissthet. Å bruke uttrykket 
kommunalt selvstyre i formålsbestemmelsen vil 
også kunne påvirke tolkningene av lovens øvrige 
bestemmelser.

 Utvalget mener bestemmelsen ikke bør bli en 
oppramsing av alle gode formål. Etikk er tatt ut av 
formålsbestemmelsen. Utvalget understreker at en 
høy etisk standard fortsatt er like viktig selv om be-
grepet etisk ikke er eksplisitt brukt i lovteksten. Det 
er etter utvalgets vurdering unødvendig å ta med 
dette som et eget formål siden det uansett vil inngå 
i kravet til tillitsskapende kommune. Kommunens 
helhetlige samfunnsansvar og oppgaver er beskre-
vet. Formålsbestemmelsen er viktig for tolkning av 
de øvrige bestemmelsene i loven.
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ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Formålsbestemmelsen virker god 
og dekkende for lovens innhold og 
gir klart uttrykk for hva som er for-
målet med loven og bestemmelse-
ne i den. Det er positivt at formålet 
fastslår at loven ikke bare skal legge 
til rette for, men fremme selvstyret.

*



3. KOMMUNALT 
SELVSTYRE  
(NOU KAP. 4)
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UTVALGET FORESLÅR

Utvalget foreslår å gi det kommunale selvstyret en tydelig rettslig for-
ankring i kommuneloven. Det gjelder både hovedinnholdet i selvstyret, 
rammene for selvstyret og enkelte prinsipper for hvordan nasjonale 
myndigheter skal forholde seg til det kommunale selvstyret. Utvalget 
mener selvstyret ved dette blir synliggjort og gitt et rettslig vern, og at 
det sammen med andre forslag1 vil styrke selvstyret og motvirke en 
utvikling med mer detaljert statlig styring2.

...

1. Statens egeninitierte lovlighetskontroll krever at «særlige grunner» 
foreligger. Kommuners klageadgang mv ved pålegg på tilsyn gjort mer 
reell. Lovfeste en ny og mer omfattende bestemmelse om internkon-
troll til erstatning for internkontrollregulering i særlovgivningen. Styrke 
fylkesmannens rolle ved samordning av tilsyn.

2. Utvalget peker på at det er forhold utenfor kommuneloven som har 
størst innvirkning på rammene for det kommunale selvstyret, særlig 
særlovgivningen og finansieringssystemet. 
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3.1.  
Lovfeste det kommunale selvstyret og dets rammer  

(NOU KAP. 4.7)

Med kommunalt selvstyre mener utvalget at kom-
munene, ved folkevalgte kommunale organer, selv 
kan styre og ta beslutninger om det kommunen 
selv ønsker, så lenge annet ikke fremgår av eller i 
medhold av lov.
 Utvalget viser til at kommunalt selvstyre er 
viktig for innbyggerne, lokalsamfunnet, lokaldemo-
kratiet og Norge som nasjon. Norge er forpliktet til 
lovfesting etter det europeiske charteret om lokalt 
selvstyre og er det landet i Norden som har svakest 
regulering av dette prinsippet. Utvalget mener at 
det kommunale selvstyret i praksis er under press. 
Det er på mange områder en stor grad av statlig 
styring, og lovgivningen synes å bli mer detaljert.
 Utvalget mener at prinsippet om det kommu-
nale selvstyret bør lovfestes i kommuneloven. En 
lovfesting av det kommunale selvstyret vil etter ut-
valgets vurdering kunne føre til at det blir økt fokus 
på at nasjonale interesser skal avveies mot hensy-
net til lokaldemokratiet når nye lover vedtas. Dette 
vil kunne styrke det kommunale selvstyret. Det å 
gi det kommunale selvstyret et nærmere rettslig 
innhold vil i seg selv kunne ha en positiv effekt 
både for ny lovgivning og i anvendelsen av statlige 
styringsvirkemidler. Det å formulere et lovkrav og 
nærmere klargjøre innholdet i lovkravet vil også 
klargjøre kompetanseforholdet mellom statsforvalt-
ningen og kommunene. Utvalget mener derfor at 
en lovfesting både rettslig og reelt vil kunne styrke 
det kommunale selvstyret.
 Utvalget mener det kommunale selvstyre skal 
framgå av lovteksten – ikke gjennom en uttrykkelig 
definisjon, men ved å lovfeste sentrale elementer:

 Ò Kommunen er eget rettssubjekt (og slik ikke 
underlagt statens hierarkiske organisasjon)

 Ò Kommunen tar avgjørelser på eget initiativ og 
ansvar 

 Ò Kommuner skal ha både geografiske grenser 
og demokratiske lokalvalg

For å se helheten i det kommunale selvstyret me-
ner utvalget det bør lovfestes at det kommunale 
selvstyret må utøves innenfor nasjonale rammer 
gitt i lov. Dette understreker en sentral side ved 
det kommunale selvstyret, nemlig at selvstyret 
begrenses av lover fastsatt av Stortinget. Det er 
opp til Stortinget hva slags og hvor detaljerte lover 
som fastsettes, og dermed hvor stort handlingsrom 
kommunene i praksis skal ha for sitt selvstyre.
 Utvalget foreslår å lovfeste at begrensninger i 
det kommunale selvstyre krever hjemmel i lov (lega-
litetsprinsippet). En slik lovfesting vil synliggjøre at 
nasjonale myndigheter ikke kan styre kommunene 
som om de var en del av statsforvaltningen, og den 
vil bygge opp under tankegangen om partnerskap 
og større likeverdighet mellom stat og kommune. 
Lovkravet innebærer at statsforvaltningen ikke kan 
pålegge kommunene oppgaver eller plikter i statlige 
rundskriv, veiledere, retningslinjer eller tolknings-
uttalelser. Utvalget påpeker at lovkravet vil bli mer 
effektivt om kommunen har søksmålsadgang og 
kan bringe saker om statlig inngripen overfor kom-
munene inn for rettslig prøving.
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ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Lovfesting av det kommunale selv-
styret og legalitetsprinsippet er  
i samsvar med tidligere innspill fra 
KS til regjeringen og Stortinget.  
Utvalgets vurderinger og forslag 
virker dekkende og tydeliggjør 
at det kommunale selvstyret vil 
kunne styrkes særlig overfor stats-
forvaltningen. 

*

3.2.  
Prinsipper for forholdet mellom staten og kommunene  

(NOU KAP. 4.9)

Det følger av mandatet at utvalget skal vurdere 
fordeler og ulemper ved å lovfeste prinsipper for 
forholdet mellom nasjonale myndigheter og kom-
munene for å utfylle rammestyringsprinsippet.
 Det er stor politisk oppslutning om enkelte 
prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndig-
heter og kommunene. Disse prinsippene blir imid-
lertid ikke alltid fulgt i praksis. Utvalget mener dette 

taler for å lovfeste prinsippene om forholdet mellom 
nasjonale myndigheter og kommunene i kommu-
neloven. Flertallet mener at en lovfesting vil kunne 
bidra til å motvirke en utvikling i retning av blant 
annet stadig større detaljstyring av kommunene.
 En lovfesting av prinsippene vil ikke begrense 
Stortingets og regjeringens/departementenes myn-
dighet til å vedta lover og forskrifter som regulerer 
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kommunens oppgaver, plikter, geografiske innde-
ling, mv. Dette gjelder selv om de lover og forskrif-
ter som vedtas ikke er i overensstemmelse med 
de prinsipper som er foreslått i kommuneloven. 
Prinsippene oppstiller imidlertid en norm for avvei-
ning mellom nasjonale interesser og de hensynene 
som tilsier lokal handlefrihet. Denne avveiningen bør 
statsforvaltningen redegjøre for og drøfte når nye 
lover og forskrifter forberedes, og vil slik gi et bedre 
beslutningsgrunnlag for både regjeringen og Stor-
tinget. Prinsippene i lovbestemmelsen har dermed 
karakter av saksbehandlingsregler. 
 Prinsippene gir samtidig uttrykk for styrings-
signaler for hvordan nasjonale myndigheter bør 
opptre i forhold til det kommunale selvstyret. De 
vil også synliggjøre kommunens plass og rolle i 
det norske forvaltningssystemet. Utvalgets fler-
tall mener at en lovfesting av slike prinsipper vil gi 
grunnlag for argumentasjon og bidra til å sikre at 
de hensynene som prinsippene skal ivareta, i større 
grad blir vektlagt ved utarbeidelse av lover og i 
statsforvaltningens myndighetsutøvelse.
 Prinsippene vil etter utvalgets vurdering slik 
også kunne få betydning for innretning og innhold 
i statsforvaltningens bruk av tilsyn og øvrig kon-
trollmyndighet, for eksempel ved klagebehandling. 
Utvalget legger til grunn at prinsippene etter en 
konkret vurdering vil kunne få betydning ved tolk-
ning av lover og forskrifter.
 Prinsippene er ikke absolutte. De gir uttrykk 
for hvordan nasjonale myndigheter bør utøve sin 
myndighet. Dette bør etter utvalgets vurdering 
gjenspeiles i lovteksten ved at det i bestemmel-
sene benyttes bør og ikke skal. Da prinsippene er 
utformet som bør-regler, vil manglende drøftelse av 
prinsippene ikke gi grunnlag for domstolsprøving 
for å prøve gyldigheten av lover eller forskrifter.

 Utvalget mener at rammefinansieringsprinsip-
pet som eget prinsipp ikke bør lovfestes. Ramme-
styringsprinsippet bør utfylles med andre prinsipper 
som er mer konkrete i sitt innhold, og samtidig gir 
en helhetlig beskrivelse av de ulike formene for 
statlig styring som påvirker kommunenes hand-
lingsrom.

Forholdsmessighetsprinsippet
Det at nasjonale myndigheter ikke bør gripe inn 
overfor kommunesektoren i større grad enn nød-
vendig for å ivareta de aktuelle målene, er sentralt 
for å ivareta det kommunale selvstyret. Flertallet i 
utvalget mener det er behov for å styrke praktise-
ringen av forholdsmessighetsprinsippet. Flertallet 
mener en lovfesting av prinsippet vil kunne bidra til 
at prinsippet i større grad blir fulgt, fordi det da blir 
synliggjort på en klarere måte.
 Forholdsmessighetsprinsippet er foreslått slik 
(§ 2-3, 1. ledd): «Det kommunale og fylkeskom-
munale selvstyret bør ikke begrenses mer enn det 
som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål.» 
Utgangspunktet er at det gjelder et lovkrav, slik at 
forholdsmessighetsprinsippet særlig er rettet mot 
Stortingets innskrenkninger i det kommunale selv-
styret gjennom lov. Men det kan også få betydning 
ved tolkningen og anvendelsen av bestemmelser 
som gir statsforvaltningen myndighet til å overprøve 
kommunale vedtak. Prinsippet anerkjenner statlig 
styring og kontroll, men stiller krav til de vurderinge-
ne som må gjøres ved innføring og anvendelse av 
slike styringsmidler.3

 
Nærhetsprinsippet
Det at ansvaret for oppgaver bør legges så nær 
innbyggerne som mulig er et prinsipp som er lagt 
til grunn både i Norge og i det europeiske charteret 

3. Lovfestingen er i stor grad en kodifisering av krav i utredningsin-
struksen om at det skal utredes ulike alternativer for statlig styring av 
kommunene, samt retningslinjer for utforming av lover og forskrifter 
rettet mot kommunesektoren fastsatt av KMD. 
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om lokalt selvstyre. Nærhetsprinsippet er således et 
anerkjent prinsipp, men som ikke gir noe klart svar 
på til hvilket beslutningsnivå en konkret oppga-
ve skal legges. Demokrati og deltakelse er en av 
verdiene som begrunner det kommunale selvstyret. 
Nærhet bidrar til at innbyggerne kan påvirke hvor-
dan oppgavene blir utført i lokalsamfunnet. Dette er 
en helt grunnleggende forutsetning for kommunalt 
selvstyre. Flertallet i utvalget mener dette taler for 
å lovfeste prinsippet, og at det krever en nærmere 
begrunnelse og avveining for å fravike dette.
 Nærhetsprinsippet er foreslått slik (§ 2-3, 2. 
ledd): «Offentlige oppgaver bør fortrinnsvis legges 
til organer som er så nær innbyggerne som mulig.» 
I følge lovmerknadene innebærer dette at offentlige 
oppgaver bør desentraliseres, at slike oppgaver 
fortrinnsvis bør legges til kommunene. Samtidig gir 
forbeholdet som mulig en viktig begrensning. Vur-
deringen av hva som er mulig beror på målet som 
er satt, og dette målet vil bero på nasjonal politikk.
 
Finansieringsprinsippet
Uten økonomisk handlefrihet vil kommunenes retts-
lige handlefrihet ha mindre reell betydning. Gjen-
nom finansieringssystemet kan staten legge til rette 

for å styrke det kommunale selvstyret.4 Det sentrale 
er at staten gjennom finansieringssystemet bidrar til 
at kommuner og fylkeskommuner har et økonomisk 
handlingsrom som gir muligheter for lokale priori-
teringer og initiativ. Forslaget sikter mot å bidra til 
at de samlede inntektene til den enkelte kommune 
både dekker lovpålagte oppgaver og gir rom for 
å utøve lokal politikk og lokale initiativ. Etter utval-
gets vurdering vil det være snevert kun å knytte 
en lovbestemmelse til tilfeller der kommunene har 
merutgifter som følge av endringer i regelverk eller 
oppgaver, og til spørsmålet om full kompensasjon 
(ofte omtalt som fullfinansieringsprinsippet).
 Finansieringsprinsippet er foreslått slik (§ 2-3, 
3. ledd): «Innenfor rammene av nasjonal økonomisk 
politikk bør kommuner og fylkeskommuner ha frie 
inntekter som gir økonomisk handlingsrom.» Begre-
pene frie og økonomisk handlingsrom sikter til at 
kommunene i hovedsak bør ha inntekter som kan 
disponeres fritt. Bestemmelsen fastsetter samti-
dig at statens finansiering av kommunene må skje 
innenfor rammene av den nasjonale økonomiske 
politikken.

4. Utvalgets flertall trekker frem tre forhold fra charterets artikkel 9 
om lokale myndigheters økonomiske ressurser: 1. Staten har en 
sentral oppgave i å sørge for at det er samsvar mellom kommune-
nes inntekter og oppgaver. Kommunene har i dag ikke adgang til å 
fastsette et høyere skattøre for den kommunale inntektsskatten enn 
det Stortinget har fastsatt. Sektoren har ellers begrensede muligheter 
for å skaffe seg et utvidet inntektsgrunnlag. Nivået på den statlige 
finansieringen av kommunesektoren er dermed en sentral forutset-

ning for økonomisk handlingsrom lokalt. 2. Økonomisk handlefrihet 
forutsetter at kommunene gis mulighet til å disponere inntektene ut 
fra egne lokalpolitiske prioriteringer, noe som innebærer at det ikke gis 
statlige føringer for hvordan midlene skal benyttes. 3. Finansieringen 
av kommunesektoren må skje innenfor rammene av statens nasjo-
naløkonomiske politikk og handlingsrommet i statsfinansene. Etter 
flertallets vurdering bør alle disse tre sentrale forholdene gjenspeiles i 
en lovtekst om prinsipper for statlig finansiering av kommunesektoren.
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ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

Lovfesting av prinsipper for forholdet mellom stat og kommune er i samsvar 
med tidligere innspill fra KS. Lovfesting vil kunne bidra til at kommunalt selvstyre 
blir tatt hensyn til på en bedre måte, og dermed gi større gjennomslagskraft i 
både lovgivnings- og lovtolkningssammenheng, og slik bidra til større etterle-
velse av rammestyringsprinsippet. Ordlyden i prinsippene bør tydelig framheve 
selvstyret før begrensningene som innskrenker selvstyret.
 Forholdsmessighetsprinsippet er spilt inn av KS tidligere, sammen med 
det lokalpolitiske prinsipp (begrensninger i det kommunale selvstyret bør 
forbeholdes de tilfeller hvor det er klart behov for sentrale nasjonale føringer) 
og tydelighetsprinsippet (når kommunene pålegges oppgaver i loven, skal det 
kommunale selvstyret framheves i loven). Administrasjonen er enig med utval-
get i at de hensyn som ligger til grunn for de to siste prinsippene langt på vei 
blir ivaretatt ved en lovfesting av forholdsmessighetsprinsippet.
 Nærhetsprinsippet er også spilt inn av KS tidligere. Selve lovteksten kan 
virke noe uklar – plasseringen av ordet «fortrinnsvis» i setningen gjør at ordet 
kan bli oppfattet som en begrensning framfor en prioritering av kommunene, 
slik det står i lovmerknaden: «Dette prinsippet innebærer at offentlige oppgaver 
bør desentraliseres. Dette betyr at slike oppgaver fortrinnsvis bør legges til 
kommunene.» Det bør være tilstrekkelig med én begrensning, og begrensnin-
gen på selvstyret bør komme etter formålet om desentralisering av oppgaver. 
Lovteksten bør presisere at det handler om folkevalgte organer, for å tydeliggjø-
re lokaldemokratiet overfor statsforvaltningen. Et alternativ er at «fortrinnsvis» 
utgår og «folkevalgte» kommer inn i setningen: «Offentlige oppgaver bør legges 
til folkevalgte organer som er så nær innbyggerne som mulig.» Eventuelt med et 
tillegg: «…, fortrinnsvis til kommunene.»
 Fullfinansieringsprinsippet og konneksitetsprinsippet (samsvar mellom 
oppgaver og ressurser) er spilt inn av KS tidligere. Utvalgets begrunnelse for 
å bruke finansieringsprinsippet som et mer dekkende begrep virker hensikts-
messig. Lovteksten kan imidlertid virke noe utydelig, ettersom begrensnin-
gene kommer før handlefriheten. Ved å snu setningen kommer selvstyret før 
begrensningene: «Kommuner og fylkeskommuner bør ha frie inntekter som gir 
økonomisk handlingsrom, innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk.» 
Begrepet «frie inntekter» blir ofte relatert til kommunenes inntektssystem (skatt 
og rammetilskudd) og finansiering av lovpålagte og egeninitierte oppgaver. 
Begrepet relateres kanskje ikke like tydelig til andre ubundne inntektskilder 
kommunene kan ha. For å få fram siktemålet tydeligere kan et alternativ være: 
«Kommuner og fylkeskommuner bør ha inntekter som kan disponeres fritt, 
innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk.»

*
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SPØRSMÅL

Hvordan bør lovfesting av prinsip-
pene av forholdet mellom stat og 
kommune utformes?

?



4. FOLKEVALGTE 
OG FOLKEVALGTE 
ORGANER
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UTVALGET FORESLÅR

Utvalgets utgangspunkt er at kommunestyret innenfor visse rammer 
har frihet til å organisere de underordnede folkevalgte organene slik de 
selv finner hensiktsmessig og ønskelig. Samtidig mener utvalget det er 
viktig at det er noen felles rammer og grunnleggende forutsetninger for 
hvordan disse folkevalgte organene skal være. Dette for å sikre for-
utsigbarhet, likhet og gjenkjennelighet mellom kommuner og at visse 
grunnleggende prinsipper følges.

...

4.1.  
Folkevalgte organer  

(NOU KAP. 8.4 OG 8.6)

Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre dagens 
regler om folkevalgte organer, men tydeliggjøre 
hvilke folkevalgte organer som kan opprettes, hvilke 
regler som gjelder for dem, og hvilke navn som skal 
brukes om dem – og hvem som er folkevalgte.
 Utvalget har vurdert å ta inn en generell 
definisjon av folkevalgt organ, men har kommet til 

at det er tydeligere å liste opp de organer som er 
folkevalgte organer etter kommuneloven. Utvalget 
mener at reglene om folkevalgte organer bør være 
uttømmende regulert, enten i kommuneloven eller 
i særlov, og foreslår at bare organer som er omtalt 
i lov, skal kunne opprettes. Utvalget mener det bør 
være klare rammer for å sikre betryggende saks-
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behandling, tilfredsstillende valg av medlemmer 
til organet, åpenhet m.m. Selv om utvalget mener 
disse rammene bør være klare og tydelige, ønsker 
utvalget at kommunene skal ha stor organisasjons-
frihet og foreslår derfor at kommunen fortsatt kan 
opprette en rekke ulike typer organer.
 Utvalget mener at det i hovedsak ikke er be-
hov for å endre dagens regler om kommunestyret. 
Kommunestyrets rolle er tydeliggjort i lovforslaget, 
blant annet ved at adgangen kommunestyret har til 
å delegere sin myndighet til andre er tatt eksplisitt 
inn i loven. Utvalget mener det fortsatt er behov 
for et organ utover kommunestyret som ivaretar 
helhetsperspektivet, og foreslår at bestemmelsen 
om formannskapet i hovedsak videreføres.
 Utvalget mener regelverket for komiteer og 
utvalg kan forenkles og tydeliggjøres samtidig 
som kommunens handlingsrom utvides. Utvalget 
foreslår å slå sammen komiteer og faste utvalg 
etter dagens kommunelov § 10 til utvalg, jfr lov-
forslaget § 5-5. Kommunestyret vil ha relativt stor 
handlingsfrihet med hensyn til oppgaver, myndig-
het, varighet og så videre for slike utvalg. Utvalge-
ne kan være faste eller midlertidige, og de kan bli 
tildelt beslutningsmyndighet, innstillingsrett eller 
bare utredningsoppgaver. Dagens kommunedelsut-
valg, kontrollutvalg og partssammensatte utvalg vil 
være omfattet av de generelle reglene for utvalge-
ne, samtidig som de fortsatt har noen særregler. 
Utvalg kan opprettes for kommunale formål, for 
deler av den kommunale virksomheten eller for en 
geografisk del av kommunen. Saksbehandlingsre-
glene, inkludert reglene om åpenhet, vil gjelde fullt 
ut for alle utvalg (og dermed også det som i dag er 
komiteer). Det innebærer at kommunestyret ikke 
lenger får adgang til å fastsette andre saksbehand-
lingsregler og lukke møter for dagens komiteer. Det 
foreslås at utvalg bare kan opprettes av kommune-
styret selv og (til en viss grad) ordfører. Det er nytt. 

Utvalgene skal kunne opprette arbeidsutvalg med 
medlemmer valgt blant medlemmene i utvalget.
 Reglene om kontrollutvalg, partssammensat-
te utvalg, kommunestyre- og fylkestingskomiteer 
og styrer for institusjoner videreføres i hovedsak. 
For parlamentarisk styrte kommuner videreføres 
bestemmelsene om kommuneråd og styre for 
kommunerådets ledelse for særskilte deler av den 
kommunale virksomheten.
 Etter utvalgets vurdering er det viktig at de 
folkevalgte organene er gjenkjennelige fra kom-
mune til kommune, og at det er lett å finne lovens 
regler for de ulike organene. Utvalget foreslår derfor 
en lovbestemmelse som fastslår at organene skal 
ha navn som inkluderer lovens betegnelse. Et 
kommunestyre skal således hete kommunestyre. 
For betegnelser som begynner med kommune, 
kan kommunen i stedet bruke betegnelsen by eller 
herad. For eksempel vil kommunestyre kunne kalles 
bystyre. Av hensynet til det kommunale selvstyret 
foreslås det at et slikt lovkrav om å bruke bestemte 
betegnelser på organene, begrenses til de mest 
sentrale organene. Flertallet mener et lovkrav om å 
bruke bestemte betegnelser bør gjelde for kom-
munestyre, formannskap, kommuneråd, utvalg og 
kommunestyrekomiteer. Et mindretall foreslår at 
parlamentarisk styrte kommuner også skal kunne 
bruke betegnelsen regjering i stedet for råd.
 Utvalget mener det er hensiktsmessig å 
tydeliggjøre i loven hvem som er folkevalgt. Det 
foreslås å lovfeste at folkevalgte etter kommunelo-
ven er kommunestyremedlemmer og personer som 
et folkevalgt organ etter kommuneloven har valgt 
inn i et folkevalgt organ. Folkevalgte organer som 
har medlemmer som andre har valgt, for eksempel 
ansatterepresentanter i partssammensatte utvalg, 
vil således ha både medlemmer som er folkevalgt 
og medlemmer som ikke er det.
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ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING  
OG ANBEFALING

Administrasjonen er enig i at kommunestyrets oppgaver og ansvar bør omta-
les noe nærmere i bestemmelsene i kommuneloven. Det bør fortsatt fremgå at 
kommunestyret er kommunens øverste organ, og at det treffer vedtak på vegne 
av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Det er 
positivt med en utvidelse av omtalen av delegering i egne ledd i bestemmelsen, 
men det bør vurderes nærmere om forslaget er tydelig nok (se eget kapittel).5

 Kommunestyret bør ha stor frihet til å organisere kommunens arbeid. 
Utvalgets forslag legger langt på vei til rette for dette, men det bør vurderes 
nærmere om kommunestyret gis tilstrekkelig handlefrihet. Det bør vurderes 
nærmere om kommunestyret bør ha adgang til å opprette andre folkevalgte 
organer enn de som er omtalt i kommuneloven eller annen lov, herunder om det 
bør være en generell definisjon av folkevalgt organ, og om kommunestyret bør 
ha adgang til å fastsette andre saksbehandlingsregler for et organ enn det som 
følger av lov.
 Administrasjonen er enig i at bestemmelsene om formannskapet i hoved-
sak videreføres, men formannskapet bør fortsatt kunne opprette arbeidsutvalg 
på samme måte som utvalgene.
 De foreslåtte forenklingene av regelverket for komiteer og faste utvalg støt-
tes. Av hensyn til å styrke kommunestyret som øverste organ, virker det hen-
siktsmessig at det bare er kommunestyret som kan opprette utvalg (ordfører gis 
anledning til å opprette visse utvalg, se kap 5.2), og at kommunestyret gis stor 
handlefrihet med hensyn til oppgaver, myndighet, varighet osv for slike utvalg. 
Av hensyn til å tydeliggjøre skillet mellom politikk og administrasjon virker det 
ryddig at organer enten skal være folkevalgte eller administrative. At utvalgene 
skal kunne opprette arbeidsutvalg støttes, men det må vurderes nærmere om 
disse kun skal bestå av utvalgets medlemmer eller om også andre kan velges 
som medlemmer av arbeidsutvalg.
 Administrasjonen kan ikke se at det er behov for å videreføre reglene om 
kommunestyre- og fylkestingskomiteer særskilt. Reglene om utvalg gir kommu-

*

5. Også andre lovforslag bidrar til å styrke kommunestyret som kommu-
nens øverste organ, særlig med hensyn til å sikre kommunestyret sty-
ringsinformasjon om kommunens samlede virksomhet. Det gjelder ny 
plikt for kommunene til å utarbeide et samlet regnskap for kommunen 
som juridisk enhet. Det gjelder forslag som skal legge grunnlag for 
bedre styring og kontroll med selskaper mv. og krav om rapportering 

om internkontroll og statlig tilsyn til kommunestyret. Forslaget om å 
lovfeste at kommunestyremedlemmer ikke har adgang til å bli valgt til 
styret i kommunale foretak, slik at dobbeltroller og habilitetsproblema-
tikk unngås, handler om å gjøre kommunestyret mer strategisk. Det 
vises til egne vurderinger av disse forslagene.
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nestyret tilstrekkelig handlefrihet til å opprette utvalg med det innhold som er 
beskrevet for kommunestyre- og fylkestingskomiteer i § 5-7. Reglene om valg 
til folkevalgte organer ivaretar kravet til kjønnsrepresentasjon.
 En mulig utilsiktet konsekvens av lovforslaget er at kretsen av valgbare i 
vertskommuner med folkevalgt nemd innsnevres til å gjelde kun folkevalgte. I 
dag velges ofte administrative medarbeidere inn i denne nemda. De vil i så fall 
bli definert som folkevalgte, noe som strider mot prinsippet som er lagt til grunn 
om rene folkevalgte organer. Dette bør vurderes nærmere.
 Det virker hensiktsmessig å definere nærmere hvem som er folkevalgt, og 
at det omfatter både kommunestyremedlemmer (direkte valgt av folket) og per-
soner som et folkevalgt organ etter kommuneloven har valgt inn i et folkevalgt 
organ (indirekte valgt av folket). 
 Administrasjonen deler utvalgets vurdering av at det bør være noen felles 
rammer og grunnleggende forutsetninger for hvordan de folkevalgte organene 
skal være, for å sikre forutsigbarhet, likhet og gjenkjennelighet mellom kommu-
ner og at visse grunnleggende prinsipper følges, som åpenhet i saksbehand-
lingen, kjønnsrepresentasjon i sentrale organer og lignende. Samtidig er det 
grunn til å vurdere nærmere om forslaget gir tilstrekkelig gode vilkår for innbyg-
gerdeltakelse når saksbehandlingsreglene skal gjelde fullt ut og rådmannen har 
ansvar for å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet.
 I forbindelse med kommunesammenslåing er det gode erfaringer, særlig 
fra Danmark, med å etablere rådgivende utvalg for å utvikle politikkfelt som går 
på tvers av de gamle kommunene. I dagens kommunelov er det hjemmel for 
dette etter §10, pkt 5. I tillegg til politikere kan utvalgene inkludere innbygge-
re, næringsliv, lag og foreninger, og på den måten kan de også fungere som 
medvirkningstiltak. Det bør vurderes nærmere om det fortsatt bør være adgang 
til å opprette en slik type utvalg med enklere saksbehandlingsregler og utvidede 
valgbarhetsregler slik at innbyggere i andre kommuner også kan velges inn. En 
mulighet er at slike utvalg reguleres som folkevalgte organer, men at det gis 
adgang for kommunestyret til visse unntak fra saksbehandlingsregler og valg-
barhetsregler. En annen mulighet er særskilt å regulere denne type utvalg som 
komiteer. Enda en mulighet er å regulere denne type utvalg som medvirknings-
organ under bestemmelser om innbyggerdeltakelse framfor bestemmelsene 
om folkevalgte organer.
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SPØRSMÅL

Bør folkevalgte organer være uttømmende regulert i 
kommuneloven, eller bør kommunestyret kunne opp-
rette andre folkevalgte organer enn de som er omtalt 
i lov?  
Bør kommunestyret ha anledning til å delegere myn-
dighet til å opprette utvalg til for eksempel formann-
skapet? 
Bør formannskapet kunne opprette arbeidsutvalg,  
på samme måte som utvalgene kan det? 
Bør arbeidsutvalg kunne bestå av andre enn utvalgets 
egne medlemmer? 
Bør kommunestyret ha adgang til å velge ansatte  
som medlemmer av felles folkevalgt nemd i verts- 
kommunesamarbeid?

?
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4.2.  
Ordfører  

(NOU KAP. 10)

Utvalget foreslår å styrke ordførers rolle ved å gi 
ordfører forslagsrett (nå bare møte- og talerett) i fol-
kevalgte organer unntatt kontrollutvalget. Det fore-
slås også at ordfører kan opprette utvalg på eget 
initiativ, gis myndighet til å treffe vedtak i saker som 
ikke har prinsipiell betydning og til å fatte enkelte 

hastevedtak. Dersom slik myndighet blir delegert, 
skal ordføreren rapportere tilbake til kommunesty-
ret om hvordan myndigheten er benyttet. Utvalget 
foreslår at kommunestyret selv kan bestemme 
direktevalg av ordfører.

SPØRSMÅL

Bør kommune-
loven åpne for 
direkte valg av og 
utvidet myndighet 
til ordfører?

?

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

Forslaget om direkte valg av og utvidet myndighet til 
ordfører følger opp tidligere forsøk som er gjennom-
ført ved flere lokalvalg. Selv om forsøkene ble vurdert 
som positive av departementet, ble det aldri fremmet 
forslag om lovendring. Forslaget gir det enkelte kom-
munestyre større handlefrihet og innbyggerne større 
påvirkning ved valg av ordfører. På den annen side 
påpekes det at hensynet til det kollektivet ansvaret 
kommunestyret har når det gjelder politisk styring av 
kommunen på lokalt plan bør veie tyngre. Adminis-
trasjonen støtter forslaget som gir økt handlefrihet til 
kommunestyrene.
 Å foreslå at direkte valg av ordfører gjennomføres 
ved preferansevalg med supplerende stemmegiving 
kan være en praktisk og god løsning ved at de som 
stemmer får større innflytelse og at kandidaten får et 
større flertall bak seg.

*
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4.3.  
Fritak, suspensjon o.l.  

(NOU KAP. 12) 

Utvalget foreslår at reglene om uttreden videreføres, 
men tydeliggjør og forenkler fritaksreglene. Bestem-
melsen om at kommunestyret eller fylkestinget kan 
vedta å suspendere en folkevalgt dersom det er 
utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt 
for diverse straffbare forhold foreslås videreført. 
Som ny bestemmelse foreslår utvalget at ordfører 
(ikke varaordfører) skal kunne suspenderes (2/3 
flertall i kommunestyremøte) hvis ordføreren blir til-
talt for straffbare forhold, og at ordfører skal kunne 

få erstatning i enkelte tilfeller. Det foreslås også at 
en ordfører skal kunne fratas vervet på visse vilkår 
(9/10 flertall i kommunestyret). Det skal kun skje 
hvis ordfører blir vurdert som ikke skikket til å iva-
reta vervet. Et mindretall i utvalget vil ikke lovfeste 
at kommunestyret skal kunne frata en folkevalgt 
ordførervervet.

SPØRSMÅL

Skal ordfører kunne suspenderes 
eller fratas vervet, og bør i så fall 
ordfører og varaordfører behandles 
likt?

?

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Lovforslaget inneholder ikke kriterier 
for vurderingen av uskikkethet. Hva 
som skal til for at ordfører anses 
uskikket, vil kunne by på tolknings-
problemer. Skal en ordfører fratas 
vervet, bør reglene tydeliggjøres 
med hensyn til hva som skal vekt-
legges ved vurderingen. Dersom en 
ordfører som suspenderes skal ha 
krav på tapt arbeidsfortjeneste, vil 
det tilsi like regler som for ansatte 
som suspenderes. 

*
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4.4.  
Valg av medlemmer til folkevalgte organer  

(NOU KAP. 13)

SPØRSMÅL

Bør krav til kjønnsbalanse også 
knyttes til sammensetningen av 
organet som helhet, og ikke bare til 
det enkelte listeforslag, og bør i så 
fall kandidatene fra det under- 
representerte kjønn rykke opp fra 
den listen som har fått flest stem-
mer eller færrest stemmer?

?

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG 
ANBEFALING

Flertallets forslag representerer en viss 
inngripen i lokaldemokratiet.  Et absolutt 
krav til kjønnsbalanse for utvalg som hel-
het ved forholdstallsvalg kan få negative 
effekter for samarbeidsklima mellom par-
tier/partigrupper i kommunestyret, fordi 
det kan åpne for at ett parti/partigruppes 
valgte representant(er) bestemmes av 
hvem som velges fra andre lister. I tillegg 
vil en slik regel ytterligere komplisere 
gjennomføringen av valg av folkevalgte 
organer etter forholdstallsprinsippet. 
Gitt at krav til kjønnsbalanse settes til 
utvalget som helhet, kan en variant av 
flertallets forslag være at kandidater fra 
det underrepresenterte kjønnet skal ryk-
ke opp fra den listen som har fått færrest 
stemmer. En slik liste vil ha færre stem-
mer bak seg i valget, og det kan argu-
menteres for at dette er en noe mindre 
inngripen i det lokale demokratiet.

*

Utvalget viser til at andelen kvinner i så vel for-
mannskap som faste utvalg er rundt 40 pst og 
over, men tallene varierer mye fra kommune til 
kommune og er slik i strid med målet med regelver-
ket. Utvalgets flertall mener kravet til kjønnsbalanse 
ved forholdsvalg også bør knyttes til sammenset-
ningen av organet som helhet, og ikke bare til det 
enkelte listeforslag, som i dag. Flertallet foreslår 
at dersom det ene kjønnet blir underrepresentert i 

organet som helhet, skal kandidater fra det under-
representerte kjønnet rykke opp på den listen som 
har fått flest stemmer. Dersom kandidatene fra det 
underrepresenterte kjønn skal rykke opp fra den 
listen som har fått færrest stemmer, slik det er etter 
domstolloven, kan de to største partiene i praksis 
avgjøre hvilket kjønn det minste partiet kan være 
representert med i organet.
 En slik regel vil innebære en viss inngripen 
i partienes rett til selv å bestemme hvilke perso-
ner de ønsker å la seg representere med. På den 
annen side vil kandidater på listen med færrest 
stemmer ha et mindre tillitsvotum i befolkningen 
bak seg.
 Utvalgets mindretall foreslår å videreføre gjel-
dende rett. Mindretallet viser til at flertallets forslag 
vil medføre at noen partier i praksis kan tvinge an-
dre partier til å velge inn en folkevalgt av et bestemt 
kjønn og at dette utgjør et demokratisk problem. 
Mindretallet mener at demokratihensyn her må 
gå foran hensynet til kjønnsbalanse, og viser til at 
regelen flertallet foreslår vil medføre et ytterligere 
kompliserende element i allerede utilgjengelige 
regler.
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4.5.  
Godtgjøring og velferdsgoder  

(NOU KAP. 14) 

Utvalget mener det er viktig med gode økonomiske 
støtteordninger for personer som er valgt til kom-
munale tillitsverv. Uten slike ordninger vil rekrut-
teringen til vervene kunne bli svært skjev. Dagens 
ordninger er etter utvalgets vurdering tilfredsstillen-
de, og utvalget ser ikke behov for å gjøre vesentlige 
endringer på dette området.
 Utvalget foreslår likevel at folkevalgte i verv 
på minst halv tid skal ha rett til ettergodtgjøring i 
inntil tre måneder dersom vedkommende ikke har 
en jobb å gå tilbake til. Annen inntekt som oppar-
beides i perioden for ettergodtgjøring, skal gå til 
fradrag i godtgjøringen. Dette skal ikke bare gjelde 
for lønnsinntekt, men også for næringsinntekt, 
honorarer, pensjonsinntekt og lignende. Ettergodt-

gjøringen skal etter utvalgets forslag også forkortes 
med inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.
 Utvalget mener det er viktig for det represen-
tative demokratiet at folkevalgte har de samme 
rettigheter til ulike velferdsordninger som ansatte 
i kommunene har. Dette gjelder etter utvalgets 
vurdering enten det dreier seg om rettigheter etter 
folketrygdloven, ferieloven eller annen velferdslov-
givning. Det lå ikke i utvalgets mandat å foreslå 
endringer i denne type særlovgivning, men utvalget 
mener den aktuelle særlovgivningen bør endres slik 
at folkevalgte med omfattende tillitsverv, det vil si 
folkevalgte som har et tillitsverv som tilsvarer minst 
50 pst stilling, gis de samme rettigheter til ulike 
velferdsgoder som ansatte i kommunene.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

I heftet «Økonomiske vilkår for folkevalgte» anbefaler KS at folkevalgte som har det å være 
folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse gis etterlønn i inntil tre måneder dersom vedkom-
mende ikke har en annen jobb å gå tilbake til. Hensikten er at ettergodtgjøring skal sikre 
inntekt for de som har det å være folkevalgt som sin hovedbeskjeftigelse, uavhengig av 
hvor mange prosent stilling det tilsvarer. En person som arbeider i tilsvarende 60 pst stilling 
og er folkevalgt i 40 pst stilling, vil etter utvalgets forslag ikke ha krav på ettergodtgjøring, 
selv om det å være folkevalgt utgjør godt over halvparten av personens beskjeftigelse. Av 
hensyn til personer som arbeider i mindre enn 100 pst stilling og rekrutteringen til lokalpoli-
tikken, bør folkevalgte som har et tillitsverv som sin hovedbeskjeftigelse ha rett til ettergodt-
gjøring og gis de samme rettigheter til ulike velferdsgoder som ansatte.
 Forslaget om å gi folkevalgte rettigheter innen velferdslovgivningen støttes, men bør i 
likhet med ettergodtgjøring knyttes til om den folkevalgte har dette som sin hovedbeskjefti-
gelse. Dette bør reguleres i kommuneloven, og aktuell særlovgivning bør justeres i henhold 
til dette.

*
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4.6.  
Parlamentarisme  

(NOU KAP. 9) 

Utvalget vil bevare muligheten for å ha parlamen-
tarisk styreform som alternativ til formannskaps-
modellen, men stille strengere krav for å kunne 
innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall mot 
simpelt flertall i dag) og beholde simpelt flertall for 
å gå tilbake til formannskapsmodellen som fortsatt 
skal være hovedmodellen. Det foreslås av hen-
syn til åpenhet, at kommunerådet minst én gang 
i halvåret skal rapportere til kommunestyret om 
vedtak rådet har truffet i saker som har prinsipiell 
betydning. Et mindretall i utvalget vil ikke åpne for 
parlamentarisme.
 Flertallet i utvalget vil styrke kommunestyret 
og opposisjonen i parlamentarisk styrte kommuner, 
og det foreslås å innføre en rett for kommunestyre-
representanter til å fremsette private forslag (som i 
Oslo). Kommunerådet selv gis rett til å opprette po-
litiske stillinger uten at kommunestyret må godkjen-
ne dette. Det foreslås å innføre et krav om å fratre 
andre verv for å unngå dobbeltroller.

SPØRSMÅL

Er regelverket for godtgjøring tilfredsstillende utformet, 
og er terskelen på tilsvarende 50 pst stilling riktig satt for 
å få ettergodtgjøring og gi rett til ulike velferdsordninger? 

?

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

De foreslåtte endringene vil bidra 
til en sterkere forankring i kommu-
nestyret for å innføre parlamenta-
risme og styrke kommunestyret og 
opposisjonen.

*

SPØRSMÅL

Er regelverket om parlamentarisme 
godt utformet?

?
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4.7.  
Utvidet innsynsrett og taushetsplikt  

(NOU KAP. 15) 

Utvalget foreslår å utvide de folkevalgte organenes 
rett til innsyn i administrasjonens dokumenter.
 Rettstilstanden på området med henvisning 
til ulovfestet rett og pålegg om reglement er uklar. 
Forslaget er ment å være en lovfesting og presise-
ring av gjeldende rett og innebærer at et folkevalgt 
organ på visse vilkår har en utvidet rett til innsyn i 
administrasjonens saksdokumenter. Retten strek-
ker seg lengre enn det som følger av de generelle 
regler om allmennhetens innsyn.
 Etter utvalgets forslag skal kommunestyret 
som organ i utgangspunktet ha innsynsrett i alle 
dokumenter i kommunen. Andre folkevalgte orga-
ner bør etter utvalgets vurdering ikke ha samme 
innsynsrett. De bør kun ha innsynsrett i dokumenter 
som organet selv har til behandling, eller dokumen-
ter i andre saker som er nødvendig for å få belyst 
en sak organet selv har til behandling. Utvalget 
ønsker at krav om innsyn skal være forankret i 
saksbehandling i folkevalgte organer, og foreslår 
derfor ikke regler om utvidet innsynsrett for enkelt-
medlemmer av et folkevalgt organ. Den enkelte 
folkevalgtes innsynsrett vil følge av de generelle 
reglene i offentlighetsloven og må behandles etter 
dette regelverket.
 Utvalget mener det er viktig at opplysninger 
som er underlagt taushetsplikt, ikke blir spredt mer 
enn absolutt nødvendig. For opplysninger som er 
taushetsbelagte eller unntatt offentlighet, følger det 
da med en taushetsplikt for de folkevalgte. Kom-
munestyret vil kunne vedta at dokumenter som ad-
ministrasjonen har unntatt offentlighet, likevel skal 
være offentlige. I slike tilfeller vil de folkevalgte ikke 
ha taushetsplikt om opplysningene i dokumentene.
 Den foreslåtte bestemmelsen om de folkevalg-
tes taushetsplikt innebærer ikke at de folkevalgte 
har taushetsplikt om alt som drøftes eller kommer 

frem i lukkede møter. En slik taushetsplikt følger 
heller ikke av dagens regler, og det er ikke hjemmel 
til å innføre dette gjennom kommunale reglement. 
Utvalget har heller ikke funnet grunn til å innføre 
en så vid taushetsplikt i en ny lovbestemmelse om 
taushetsplikt. Når et organ vedtar at opplysningene 
i et dokument ikke lenger skal unntas offentlighet, 
vil de folkevalgte også kunne omtale disse opp-
lysningene utad selv om de har vært gjenstand for 
forhandlinger i et lukket møte.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Utvalgets vurderinger og forslag 
støttes.

*

SPØRSMÅL

Bidrar lovforslaget til en tilfreds-
stillende klargjøring av folkevalgtes 
innsynsrett og taushetsplikt?

?
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4.8.  
Saksbehandlingsregler og møteoffentlighet 

(NOU KAP. 16) 

Etter utvalgets oppfatning bør hovedelementene 
i saksbehandlingsreglene videreføres, men tyde-
liggjøres og utvides noe, slik at reglene i utgangs-
punktet skal gjelde for alle folkevalgte organer. 
 Utvalget mener dagens regler om møteof-
fentlighet i hovedsak fungerer bra, og at de ulike 
hensyn avveies på en god måte. Det foreslås at 
folkevalgt organ kan lukke møter hvor kommunen 
mottar informasjon fra kommunens advokat og 
hvor det er forhold ved saken som tilsier at det er 
grunn for det (§ 11-5, 3. ledd). Dette innebærer en 
utvidelse av dagens adgang til lukking etter kom-
muneloven § 31 nr. 5, hvor det stilles strenge vilkår 
for å kunne lukke, og hvor vilkårene ofte kan være 
vanskelig å tolke. Utvalget foreslår at det folkevalgte 
organet kan lukke møter for eksempel hvor det er 
behov for å motta fortrolig informasjon fra kommu-
nens advokat i en kontraktstvist, hvor kommunen 
vurderer å heve en kontrakt og har behov for å få 
informasjon fra sin advokat om sin rettslige stilling 
uten at medkontrahenten blir kjent med at kommu-
nen vurderer å heve kontrakten. Kommunen kan i 
slike tilfeller også sladde sakslisten og møteproto-
koller (§11-3, 3. ledd og § 11-4, 2. ledd).
 Utvalget foreslår at folkevalgte organer kan 
unnta fra offentlighet saksliste og møteprotokoll 
fra medarbeidersamtaler med rådmannen (§ 11-3. 
ledd og § 11-4, 2. ledd). Andre tilfeller hvor folke-
valgte organer ut fra personsensitive forhold kan 
ha behov for å sladde sakslister og møteprotokoller 
drøftes ikke.
 Utvalget drøfter hvorvidt det skal innføres en 
adgang til å lukke møter i folkevalgte organer i en 
innledende fase av saksbehandlingen hvor fol-
kevalgte har behov for orientering/opplæring i en 

konkret sak. Et flertall mener at det ikke bør gjøres 
unntak fra kravet om møteoffentlighet ved saksfor-
beredende opplæring og viser til at offentlighet er et 
bærende element for å sikre demokratiske rettighe-
ter og at en slik regel kan tolkes ulikt og gi grunnlag 
for misbruk. Et mindretall ønsker en mulighet for å 
lukke slike møter. Mindretallet viser særlig til at det 
er viktig å tilrettelegge for læring og gode beslut-
ningsprosesser og gi folkevalgte mulighet til å sette 
seg inn i et saksområde før man drøfter realiteter 
og beslutter.
 Utvalget foreslår å utvide adgangen til å ha 
fjernmøter. Forslaget ivaretar innsynsretten for 
innbyggerne ved at det skal være mulig å følge 
forhandlingene via sosiale media.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Å utvide adgangen til fjernmøter 
støttes.

*
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SPØRSMÅL

Bør kommunestyret ha adgang til å fastsette andre 
saksbehandlingsregler, inklusive regler om åpenhet for 
et organ enn det som følger av loven? 
Er det behov for en hjemmel for å kunne lukke møter 
hvor kommunen mottar informasjon fra kommunens 
advokat? 
Bør det være adgang til å sladde sakslister og møte-
protokoller ved slike møter? 
Er det andre tilfeller hvor kommunen eventuelt kan ha 
behov for å sladde sakslister og møteprotokoll? 
Bør det være adgang til å lukke møter i en innledende 
fase av saksbehandlingen hvor folkevalgte har behov 
for orientering/opplæring i en konkret sak? 

?

4.9.  
Habilitet  

(NOU KAP. 17) 

Utvalget har ikke gått inn på noen nærmere vur-
dering av habilitetsreglene da det ligger utenfor 
utvalgets mandat. Utvalget mener at det ikke er 
behov for å gjøre vesentlige endringer i habilitetsre-
glene i kommuneloven. På enkelte områder kan det 
imidlertid likevel være behov for enkelte klargjørin-
ger, presiseringer og språklige forbedringer. 

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Forslagene støttes.

*
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4.10.  
Delegering og innstillingsrett  

(NOU KAP. 8.7) 

Lovforslagets § 5-2 3.- og 4. ledd inneholder be-
stemmelser om delegering, hvor 3. ledd omhandler 
delegering innad i kommunen og 4. ledd omhandler 
delegering til andre rettssubjekter.
 Det foreslås presisert at kommunestyret kan 
delegere myndighet til andre folkevalgte organer, 
ordføreren eller øverste administrative leder innenfor 
rammen av denne eller annen lov. Der loven sier at 
kommunestyret selv skal ta en avgjørelse, kan kom-
munestyret ikke delegere.
 Det fremmes forslag om å lovfeste at kommu-

nestyret kan delegere sin myndighet til å treffe ved-
tak til andre rettssubjekter bare dersom det gjelder 
saker som ikke har prinsipiell betydning. Myndighet 
til å treffe vedtak om lovpålagte oppgaver kan bare 
delegeres til andre rettssubjekter hvis denne loven 
eller annen lov gir adgang til det.
 Kommunestyret står fritt til å organisere inn-
stillingsretten slik det ønsker. Dagens bestemmelse 
§ 39 nr. 2, foreslås videreført i § 5-11, om kommu-
nens reglement for innstillingsrett og delegering av 
myndighet.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

Lovforslaget inneholder ikke en klargjøring av delegering av fullmaktsrepresentasjon, som 
eksempelvis bestemmelser som klargjør forholdet mellom kommuneloven og aksjeloven. 
Etter aksjeloven § 5-1(2) har aksjeeier rett til å møte med fullmektig etter eget ønsket. Det 
vil si at aksjeeier kan utpeke hvem man vil til å representere seg på generalforsamlingen. 
Spørsmålet er hvordan dette løses for en kommune som aksjeeier. Skal en kommune kunne 
overlate til eksempelvis ordfører i en annen kommune å representere seg på generalforsam-
lingen, eller skal en kommune være bundet til å la seg representere av egen ordfører eller 
den han eller hun utpeker innenfor egen kommune? Hvis det siste er løsningen, innebærer 
dette en innskrenkning av den retten som følger av aksjeloven som sier at aksjeeier kan 
velge selv hvem som skal representere seg på generalforsamlingen. Hvis en kommune ikke 
kan delegere fullmakten til noen utenfor egen kommune, innebærer dette en begrensning 
som private aksjeeiere ikke har.
 Det kan være praktiske grunner til at to eller flere kommuner ønsker å gi fullmakt til en 
og samme person i et selskap der de alle er aksjeeiere. Det kan også være hensiktsmes-
sig av andre grunner enn de rent praktiske at en slik løsning er ønskelig. Av den grunn bør 
kommunen som aksjeeier ha større frihet med hensyn til delegering enn det lovforslaget åp-
ner opp for. Kommunen bør kunne overlate fullmaktsrepresentasjon til ordfører eller annen 
folkevalgt også i en annen kommune. Dette vil samsvare med aksjelovens regler og stille 

*
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en kommune mer på lik linje med private aksjeeiere. Verken lovforslaget § 5-2, 3. ledd eller 
andre bestemmelser i lovforslaget løser dette spørsmålet.
 I lovforslaget § 5-2, 4. ledd er inntatt en bestemmelse om delegering til andre retts-
subjekter. Med andre rettssubjekter inngår også selskaper, både selskaper kommunen selv 
eier eller sammen med andre, samt selskaper der kommunen ikke har noe eierskap. Det vil 
si at bestemmelsen omhandler hvilke oppgaver kommunen kan overlate til et selskap. Det 
skilles ikke mellom selskaper kommunen eier selv og selskaper eid av andre. Dette er ikke 
vurdert av utvalget. Etter ordlyden i første punktum skal det kunne delegeres myndighet til å 
treffe vedtak i saker av ikke prinsipiell betydning. Det er ikke fullt ut klargjort hva som menes 
med vedtak – om dette omfatter alle avgjørelser, herunder privatrettslige avgjørelser kom-
munen treffer. 
 Ordlyden i § 5-2, 4. ledd, første punktum tilsier en innskrenkning av gjeldende rett. 
I dag kan en kommune overlate oppgaver også av prinsipiell karakter til et selskap som 
kommunen enten eier alene eller sammen med andre. For eksempel legges avgjørelser 
knyttet til fast eiendom som kommunen eier ofte til et eiendomsselskap kommunen eier. 
Dette gjøres både av praktiske og økonomiske grunner. Forslaget om å begrense delege-
ringsadgangen til saker av ikke prinsipiell karakter vil innskrenke kommunens selvstyre og 
legge begrensninger på hva som kan overlates til et selskap. På den annen side kan det 
argumenteres for at denne begrensningen fører til at alle prinsipielle avgjørelser fattes av 
folkevalgte, noe som kan sies å styrke selvstyret. Det er usikkert om dette er tilsiktet fra 
utvalgets side, og det bes om synspunkter på dette.
 Ordlyden i § 5-2, 4. ledd, andre punktum innebærer også en innskrenkning av gjelden-
de rett. Her foreslås at lovpålagte oppgaver bare skal kunne overlates til et eget rettssubjekt 
dersom «denne eller annen lov tillater det». I dag er det motsatt. Etter gjeldende rett kan 
kommunen overlate lovpålagte oppgaver til et annet rettssubjekt så langt dette ikke stri-
der mot lov. Lovforslaget vil innebære en innskrenkning av kommunens frihet til å overlate 
lovpålagte oppgaver til egne selskaper eller til andre rettssubjekter den driver sammen 
med andre, enten det er sammen med andre kommuner eller private. En slik innskrenkning 
begrenser mulighetene til interkommunalt samarbeid. Det er ikke behov for en slik inn-
skrenkning og gjeldende rett bør videreføres. Dette vil harmonisere bedre med utvalgets 
hovedformål om å styrke kommunens selvstyre.

SPØRSMÅL

Bør en kommune fortsatt kunne 
overlate oppgaver også av prinsi-
piell karakter til et selskap?

?
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4.11.  
Disposisjoner uten fullmakt eller myndighet  

(NOU KAP. 8.8)

Utvalget omtaler tre alternative forslag til konse-
kvenser for kommunen dersom en ansatt eller 
folkevalgt går ut over sin myndighet eller fullmakt.

 Ò Ingen legitimasjonsvirkning (kommunen blir ikke 
bundet)

 Ò Legitimasjonsvirkning kun for avtaler om  
dagligdagse forhold 

 Ò Legitimasjonsvirkning (kommunen blir bundet)

Etter at NOU’en ble skrevet, har Høyesterett i sak 
HR 2016-476- A drøftet om det gjelder en almin-
nelig legitimasjonsregel for kommuner. Saken gjaldt 
et forhold der administrasjonssjefen i en kommune 
hadde, i strid med kommunens finansreglement, 
inngått avtaler med en bank om finansielle instru-
menter. Avtalene påførte kommunen en betydelig 
finansiell risiko. Høyesterett kom i motsetning til de 
tidligere instanser til at avtalene var bindende for 
kommunen, og frifant banken. Kommunens passi-
vitet gjennom lengre tid etter at det det var klarlagt 
at finansreglementet var overtrådt, medførte at 
kommunen var bundet.
 Høyesterett konkluderer med at det ikke 

gjelder en alminnelig legitimasjonsregel for kom-
munene, heller ikke for privatrettslige disposisjoner. 
Høyesterett begrunner dette blant annet med at 
det følger av at kommuneloven § 6 uttrykker at 
beslutningskompetansen i kommunen ligger til 
kommunestyret, eller den kommunestyret delegerer 
til. Derfor kommer de alminnelige legitimasjonsre-
glene i avtaleloven ikke til anvendelse. Derimot kan 
det foreligge særlige situasjoner, som redegjort av 
Høyesterett, som likevel kan begrunne et ansvar for 
kommunen.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Gjeldende rett videreføres slik det 
fremkommer av avgjørelsen i den 
nevnte høyesterettsdommen.

*
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5.1.  
Informasjonsplikt  

(NOU KAP. 6) 

Etter utvalgets vurdering bør det i den nye kommu-
neloven legges vekt på at det skal være enkelt å få 
tilgang til informasjon om kommunens virksomhet. 
Utvalget foreslår at den generelle informasjonsplik-
ten presiseres som en plikt for kommunene til å 
legge til rette for at alle kan få tilgang til den infor-
masjonen kommunene gir om virksomheten sin 
(§4-1, 1. ledd, andre punktum). 
 Utvalget foreslår å utvide kommunenes plikt til 
å informere (§4-1, 1. ledd, første punktum). Kom-
munene skal ikke bare informere om virksomhet 
som skjer i kommunene, men også om virksomhet 
som andre rettssubjekter utfører for kommunene. 

Stadig mer av kommunenes tradisjonelle virksom-
het utføres i dag av kommunale selskaper, inter-
kommunale samarbeid eller private. Det sentrale 
i informasjonsplikten vil etter utvalgets vurdering 
være å informere om aktiviteter og lignende som 
har direkte innvirkning på innbyggerne i kommunen. 
 Utvalget er opptatt av at kommunene i størst 
mulig grad praktiserer meroffentlighet. Utvalget 
mener likevel at det ikke er behov for å ha en 
oppfordring om å utvise meroffentlighet etter of-
fentlighetsloven i kommuneloven. Det vil innebære 
en dobbeltregulering, da dette allerede følger av 
offentlighetsloven.

ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

Undersøkelser viser at spesielt åpenhet, informasjon og innsyn oppleves som viktig for 
tilfredsheten med den lokaldemokratiske styringen. Særlig sterk er effekten av informa-
sjonsarbeid: Kommuner som driver aktivt og bredt informasjonsarbeid skårer bedre på alle 
dimensjoner ved godt demokratisk styre. Å legge til rette for at alle kan få tilgang til informa-
sjon vil bidra til at de som blir berørt, men ikke selv oppsøker informasjonen, får informasjon 
om de ulike tjenester kommunen yter og saker som blir behandlet i politiske organer og i 
administrasjonen. Forslaget gir tilstrekkelig frihet til å vurdere nærmere, ut fra lokale behov 
og tilgjengelige ressurser, hvilke konkrete forhold det skal informeres om, hvor mye det 
skal informeres, hvordan det skal informeres og til hvem. Plikten til å informere også om 
virksomhet som andre rettssubjekter utfører for kommunene bør ses i sammenheng med 
forslagene som skal gi kommunestyret styringsinformasjon om mer enn virksomheten som 
skjer i kommunen.

*
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SPØRSMÅL

Virker utvalgets forslag til utvidet 
informasjonsplikt rimelig?

?

5.2.  
Innbyggerdeltakelse  

(NOU KAP. 7) 

Utvalget legger til grunn at det representative lokal-
demokratiet skal utgjøre kjernen i styringssystemet i 
den nye kommuneloven, og at innbyggerdeltakelse 
vil utgjøre et viktig supplement. Utvalget mener 
kommunene bør ha stor frihet til selv å avgjøre 
hvordan og i hvor stor grad de ønsker å legge til 
rette for innbyggerdeltakelse. Utvalget foreslår at 
reglene om innbyggerdeltakelse og folkeavstem-
minger i all hovedsak videreføres. Det foreslås ikke 
noen ytterligere regulering av andre deltakelsesfor-
mer. Utvalget vil heller ikke lovfeste noen generell 

bestemmelse om deltakelse utover det som ligger i 
formålsbestemmelsen.
 Formålet med innbyggerforslag er at innbyg-
gerne i en kommune skal ha mulighet til å sette 
nye saker på den politiske dagsordenen. Utvalget 
mener ordningen med innbyggerforslag bør vide-
reføres, men foreslår en økning i kravet til antall 
underskrifter fra to til åtte prosent for å skape økt 
relevans for bruken av ordningen (§12-1). 1000 
underskrifter er likevel alltid tilstrekkelig, også i en 
fylkeskommune.
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 Etter utvalgets vurdering bør ikke den nye 
kommuneloven legge særlige begrensninger på 
kommunenes frihet til å gjennomføre lokale folke-
avstemminger (§12-2). Det bør imidlertid fremgå av 
selve lovbestemmelsen at virkeområdet for bestem-
melsen er begrenset til kommunens virksomhet. 

Utvalget foreslår ikke at det innføres en adgang til 
å kunne gjennomføre bindende lokale folkeavstem-
minger, eller at et bestemt antall innbyggerne i en 
kommune skal kunne kreve at en sak blir lagt ut til 
en rådgivende folkeavstemming.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Antallet kanaler for innbyggerdelta-
kelse synes å bety lite i både små 
og store kommuner for vurdering 
av lokaldemokratiet. Det som betyr 
noe er hvordan kanalene brukes 
– at de brukes aktivt og at innspill 
som kommer gjennom disse kana-
lene brukes inn i beslutningsproses-
ser. Det taler for at kommunestyre-
ne har stor handlefrihet på området.
 Lovforslaget omfatter innbyg-
gerforslag og folkeavstemming. 
Disse to ordningene har preg av å 
være sikringsbestemmelser. Sam-
tidig må dette ses sammen med 
blant annet informasjonsplikten og 
KS’ høring om hensynet til at kom-
munene skal ha stort handlingsrom 
på området.

*
SPØRSMÅL

Er terskelen for innbyggerforslag  
for høy? 
Er utvalgets forslag om folke- 
avstemming dekkende? 
Bør det være en generalbestemmel-
se om innbyggerdeltakelse? 
Bør det lovfestes medvirknings- 
ordninger for innbyggerne generelt 
eller særskilte grupper? 
Bør slike medvirkningsordninger 
i tilfelle reguleres som folkevalgte 
organer eller som innbyggerdelta-
kelse?

?
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Utvalget legger til grunn at det er behov for en sterk 
og tydelig folkevalgt styring av kommunen av hen-
syn til lokaldemokratiet og kommunens legitimitet. 
En god administrasjon vil kunne bidra til å løfte det 
folkevalgte nivået i kommunen. Tittelen kommu-
nedirektør foreslås for øverste administrative leder. 
Utvalget understreker at de folkevalgte og admi-
nistrasjonen med sine ulike roller og oppgaver er 
gjensidig avhengig av hverandre for at kommunen 
skal kunne drives på en demokratisk og faglig god 
måte og at et godt samspill mellom folkevalgte og 
administrasjon er avgjørende. Utvalget mener det 
er behov for å tydeliggjøre folkevalgtes og admi-
nistrasjonens ulike roller og oppgaver og foreslår 
følgende:

 Ò Ledelsesansvaret til øverste administrative leder 
presiseres til å gjelde «innenfor de instrukser, 
retningslinjer eller pålegg kommunestyret eller 
fylkestinget gir» (§13-1, 2. ledd).  

 Ò Øverste administrative leder tillegges et pre-
sisert ansvar for forsvarlig utredning av saker 
til folkevalgte organer: «Utredningen skal gi et 
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak» 
(§ 13-1, 3. ledd).

 Ò Øverste administrative leder gis et selvstendig 
ansvar for å gjøre folkevalgte organ oppmerk-
som på særskilte iverksettingsutfordringer: 
«Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på 
faktiske og rettslige spørsmål som har sentral 
betydning for iverksettelsen av vedtaket, skal 
han eller hun gjøre det folkevalgte organet 
oppmerksom på det på en egnet måte.», (jf. § 
13-1, 4. ledd)

 Ò Øverste administrative leder får lovfestet ansvar 
for løpende personalansvar for den enkelte. 
Utvalget nevner ansettelse, oppsigelse og 

tjenestlig reaksjon som eksempler på dette 
(§13-1, 7. ledd).

 Ò Kommunestyret har fortsatt ansvar for anset-
telse av øverste administrative leder samt et 
overordnet ansvar for kommunens arbeidsgi-
verpolitikk.

 Ò Organer (utvalg, arbeidsgrupper mm) skal 
enten være folkevalgte eller administrative (og 
følge ulike organers regelsett).

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

KS har både gjennom Folkevalgt-
programmet og «Skodd for framti-
da», som er et verktøy for utvikling 
av lokale arbeidsgiverstrategier, 
understreket behovet for et godt 
samspill mellom folkevalgte og ad-
ministrasjonen. En tydelig avklaring 
av roller, samt aksept og respekt for 
disse, er viktig for å skape et godt 
samspill.

*
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SPØRSMÅL

Bidrar presiseringene i lovforslaget i 
tilstrekkelig grad til en tydeliggjøring 
av folkevalgte og administrasjonens 
ulike roller? 
Hva bør være tittelen på øverste 
administrative leder?

?



7. KOMMUNAL 
ØKONOMI
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7.1.  
Overordnede bestemmelser om økonomiforvaltningen  

(NOU KAP. 19.4) 

Utvalget foreslår en ny formålsbestemmelse som 
legger til grunn at kommunene skal forvalte sin 
økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir 
ivaretatt over tid, og at kommunene ikke skal ta 
vesentlig finansiell risiko. Dette løfter idealet om 
langsiktig økonomiforvaltning sterkere frem i loven, 
samtidig som det presiseres at den ikke er ment å 
være grunnlag for lovlighetskontroll.
 Utvalget følger opp formålsbestemmelsen 
med å foreslå en lovfestet plikt til å benytte finan-
sielle måltall som et verktøy for den langsiktige 
styringen av kommunens økonomi, med tilhørende 
utvidet krav til å redegjøre for kommunens økonomi 
i årsberetningen. Åpenhet og transparens er viktig 
for det lokale selvstyret, og bruken av finansielle 
måltall kan bidra til å synliggjøre økonomiske priori-
teringer på en enkel og lettfattelig måte. Ikke minst i 
årsmeldingen hvor konsekvenser av mer kortsiktige 
økonomiske prioriteringer kan synliggjøres opp mot 
de nye måltallene. 

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Administrasjonen mener at utvalget 
i all hovedsak har foretatt gode av-
veininger og ikke satt unødvendige 
begrensninger for det lokale selv-
styret gjennom økonomireglene. 

*

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Langsiktig økonomisk handlefrihet 
bidrar til å skape tillit til det lokale 
selvstyret slik at ressursene forval-
tes på beste måte også for kom-
mende generasjoners innbyggere. 
Forslagene støttes.

*

UTVALGET FORESLÅR

Utvalget mener kommu-
neloven skal legge et godt 
grunnlag for en økonomi-
forvaltning som bygger opp 
under selvstyret og den 
lokale handlefriheten.

...
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7.2.  
Regnskapsplikten og konsernregnskap  

(NOU KAP. 19.5) 

Utvalget foreslår en ny plikt for kommunene til å 
utarbeide et samlet regnskap for kommunen eller 
fylkeskommunen som juridisk enhet, dvs. et samlet 
regnskap for kommunekasse, kommunale foretak 
og eventuelle andre virksomheter som er en del 
av kommunen. Målet er å gi både kommunestyret 
og innbyggerne bedre oversikt over kommunens 
samlede økonomiske utvikling og stilling. Utvalget 
foreslår at kommunen ikke bør pålegges en plikt til 

å utarbeide konsernregnskap som omfatter både 
kommunen som rettssubjekt og andre rettssubjek-
ter (selskaper) som kommunen er hel- eller deleier 
av (interkommunale selskaper og aksjeselskaper). 
Utvalget begrunner dette bl.a. med at det er tvil-
somt om nytteverdien av slik regnskapsinformasjon 
forsvarer kostnadene ved å innføre en konsernregn-
skapsplikt.

ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING  
OG ANBEFALING

Administrasjonen støtter forslaget om at kommunen får plikt til å utarbeide et samlet 
regnskap for kommunen som juridisk enhet. Samtidig viser en FoU-rapport som BDO 
og AgendaKaupang har utarbeidet på oppdrag fra KS at alle kommuner er deltagere i 
interkommunale selskaper, og i gjennomsnitt deltar en kommune i 4-5 interkommunale 
selskaper. FoU-rapporten viser at det i kommunens styringsdokumenter er lite fokus på 
tjenesteproduksjon og økonomi i denne type virksomheter. Konserntall som produseres 
gjennom SSB-Kostra kvalitetssikres i liten grad av kommunene, også der de benyttes i 
sammenligningen med andre. BDO og AgendaKaupang viser til at behovet for konsoliderte 
regnskaper i kommunal sektor ikke primært er av finansiell karakter, men av styringskarak-
ter. Det handler om å gi et bilde av den samlede tjenesteproduksjonen levert av den enkelte 
kommune. Dette tilsier at kommunene bør få plikt til å utarbeide konsernregnskaper der 

*
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SPØRSMÅL

Bør kommunene få plikt til å avlegge 
konsernregnskap når tjeneste- 
produksjon er lagt til hel- eller del- 
eide virksomheter utenfor  
kommunen som juridisk enhet?

?

tjenesteproduksjon er lagt til virksomheter utenfor kommunen som juridisk enhet, men at 
dette kan innføres gradvis. Konsernregnskapsplikt vil kunne medføre økte kostnader for 
kommunene i en overgangsperiode.
 Hovedprinsippene for skille mellom drift og investeringer foreslås videreført. Dette 
innebærer at det fortsatt vil være slik at tilskudd til andres investeringer vil måtte finansi-
eres av løpende inntekter og ikke av kapitalinntekter. Dette må ses i sammenheng med at 
formuesbevaring er et sentralt prinsipp i den kommunale økonomiforvaltningen. En åpning 
for å bruke kapitalinntekter til tilskudd til andres investeringer ville åpnet for en overføring av 
større formuesverdier fra kommunen, og en svekking av kommunenes formue og fremti-
dige generasjoners økonomiske handlefrihet. Tilskudd til kommunalt eide virksomheters 
investeringer vil ikke føre til tilsvarende svekkelse av formuen, men utvalget foreslår likevel 
ingen unntaksregel for slike tilskudd og viser bl.a. til at dette kan føre til høyere opplåning 
for kommunenes egne investeringer. Et konsernregnskap vil gi kommunestyrene en samlet 
oversikt over virksomheten, også den som drives utenfor kommunen, og innvendingene 
mot bruk av kapitalinntekter til finansiering av investeringer i kommunalt eide virksomheter 
bør da være mindre.
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7.3.  
Låneopptak og avdrag på lån  

(NOU KAP. 19.8) 

Adgangen til lånefinansiering av investeringer 
foreslås utvidet til kjøp av aksjer i bestemte typer ei-
endomsselskaper og en tydeliggjøring av at lånead-
gangen også gjelder andre særskilte formål fastsatt 
i lov. Dette innebærer at en kommune fortsatt ikke 
vil kunne lånefinansiere investeringer i selskaper 
(kjøp av aksjer, kapitalinnskudd og lignende). Dette 
vil kunne virke begrensende på kommunenes 
muligheter til å velge mest hensiktsmessige finansi-
eringsform for virksomhet kommunen mener det er 
mest hensiktsmessig å organisere utenfor kommu-
nens egen organisasjon.
 Når det gjelder låneopptak for videre utlån, 
foreslår utvalget en videreføring av dagens prin-
sipper, dvs. at mottaker ikke driver næringsvirk-
somhet, og at midlene skal nyttes til investeringer. 

Dette betyr at kommunene ikke kan ta opp lån for 
videreutlån til andre kommuner eller fylkeskommu-
ner. Dette vil kunne virke begrensende på rollen 
som samfunnsutvikler, men med utvidet låne- 
adgang kan kommunen komme under press for å 
bidra i finansieringen av investeringsoppgaver andre 
enn kommunen har ansvaret for å prioritere og å 
gjennomføre. En slik utvidelse av låneadgangen vil 
også kunne føre til begrensninger i kommunenes 
økonomiske handlingsrom, herunder det finansielle 
grunnlaget for rollen som tjenesteyter.
 Det foreslås en ny beregningsmetode for 
beregning av minimumsavdrag på lån, som sikrer at 
avdragene følger kapitalslitet for investeringene, og 
slik at lån er nedbetalt når investeringens økono-
miske levetid er utløpt. 

ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

Administrasjonen støtter utvalget i at dagens prinsipper for låneopptak for videre utlån 
videreføres. Ny metode for beregning av minimumsavdrag på lån er en forbedring sammen-
lignet med dagens modell hvor minimumsavdragene kan være så lave at restgjelden for en 
investering over tid er høyere enn bokført verdi av investeringen. Kommunen vil også kunne 
sitte igjen med restgjeld knyttet til en investering når investeringens økonomiske levetid er 
utløpt. Utvalget har gjort et grovt anslag som indikerer at 110 – 120 kommuner vil få økte 
minimumsavdrag med det nye forslaget, og at dette samlet vil utgjøre i størrelsesorden ½ 
- ¾ mrd. kroner. Dette vil bety at enkelte kommuner på kort sikt vil få redusert økonomisk 
handlingsrom ved den nye modellen, men samtidig innebærer dagens modell et brudd med 
det finansielle ansvarsprinsipp (den som har nytten av et tiltak skal også bære kostnadene 
ved det) som ikke bør videreføres i ny kommunelov.

*
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7.4.  
Balanse i årsbudsjett og inndekning av merforbruk  

(NOU KAP. 19.6) 

Utvalget foreslår nye regler for inndekning av regn-
skapsmessig merforbruk. Med gjeldende regler 
kan kommunene skyve inndekning av regnskaps-
messig merforbruk til kommende års budsjett, selv 
om kommunen har tilgjengelige midler på disposi-
sjonsfond. Utvalget foreslår en endring i dette ved 
at eventuelt merforbruk skal så langt det er mulig 
dekkes av tilgjengelige midler på disposisjonsfond 
før regnskapet avsluttes. Tilsvarende skal et regn-
skapsmessig mindreforbruk avsettes til disposisjon 
før regnskapet avsluttes.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Den nye tilnærmingen vil gjøre det 
enklere for bl.a. folkevalgte å se 
hvilket handlingsrom som ligger i 
kommunens regnskap. Forslagene 
støttes.

*

SPØRSMÅL

Er det behov for en adgang til  
lånefinansiering av investeringer  
i selskaper?

?
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7.5.  
Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier  

(NOU KAP. 20) 

Utvalget mener at rettsvirkningene av brudd på 
økonomibestemmelsene bør klargjøres. Utvalget 
foreslår å lovfeste regler for privatrettslig ansvar 
dersom det skjer disposisjoner i strid med økono-
mibestemmelsene i kommuneloven. Forslaget byg-
ger på prinsippet om at brudd på kommunelovens 
regler i alminnelighet bare skal lede til privatrettslig 
ugyldighet i tilfeller der rettsbruddet var synlig for 
kommunens kontraktsmotpart. En slik regulering gir 
begge parter grunner til å forsøke å unngå brudd 
på reglene, og gir etter utvalgets syn en rimelig 
risikovurdering.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Forslaget innebærer en klargjøring 
av rettsvirkningene og vil bidra til 
forutsigbarhet for kommunene og 
deres kontraktsmotparter. Det kan 
samtidig ikke ses bort fra at regler 
om privatrettslig ugyldighet kan 
innebære økte dokumentasjonskrav 
fra kommunens kontraktsmotparter, 
f.eks. i forbindelse med inngåelse 
av låneavtaler. Forslaget støttes.

*
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8.1.  
Kommunale foretak  

(NOU KAP. 11) 

Kommunale foretak er en del av kommunen, og 
skal styres etter de samme prinsipper som de øvri-
ge delene av kommunen. Kommunale foretak ledes 
av et styre som står ansvarlig overfor kommunesty-
ret. Det foreslås å videreføre organisasjonsmodel-
len, men med noen endringer (kap. 9 i lovforslaget).
 Utvalget foreslår å innføre et krav om at kom-
munestyret skal utarbeide en eierskapsmelding for 
virksomhet som drives i selskaper (AS, IKS, samvir-
keforetak, kommunalt oppgavefellesskap (dagens 
interkommunalt samarbeid etter § 27), vertskom-
munesamarbeid) minst en gang i valgperioden. 
Eierskapsmeldingen skal også omfatte kommunale 
foretak. Eierskapsmeldingen skal inneholde (§ 27-1) 
prinsippene for eierstyringen, oversikt over sel-
skaper og foretak og formålet med selskapene og 
foretakene.
 Utvalget mener det kan oppstå utfordringer 
hvor medlemmer av styret i kommunale foretak 
også er medlemmer av kommunestyret. Utvalget 

mener en slik rollekombinasjon kan svekke all-
menhetens tillit til forvaltningen og foreslår noen 
valgbarhetsbegrensninger ved at medlemmer av 
kommunestyret eller fylkestinget eller daglig leder 
ikke kan være medlemmer av styret (§ 9-5). De 
ordinære valgbarhetsreglene om hvem som er valg-
bare og hvem som er utelukket fra valg skal også 
gjelde (§§ 7-2 og 7-3).
 Utvalget foreslår at kommunestyret i parla-
mentarisk styrte kommuner gis en generell adgang 
til å delegere sin myndighet etter bestemmelsene 
om kommunale foretak til kommunerådet. Forslaget 
innebærer at kommunerådet overtar kommunesty-
rets rolle overfor kommunale foretak. Myndighet til 
å opprette eller nedlegge kommunale foretak kan li-
kevel ikke delegeres. Utvalgets forslag er i tråd med 
et forsøk gjennomført i Oslo kommune og som er 
evaluert av Agenda Kaupang. Evalueringen konklu-
derer med at forsøket har gitt positive resultater.
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ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

Forslaget om eierskapsmelding er i tråd med KS’ an-
befalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 
og tilråding fra PwC i rapporten «Kommunestyrets 
overordnede tilsynsansvar».
 Styret i et kommunalt foretak er etter gjeldende 
rett ikke å regne som et folkevalgt organ. Dette er 
foreslått videreført. En kombinasjon av folkevalgte og 
andre i styret, eller et styre bestående av bare folke-
valgte kan medføre tvil om styret da er å regne som 
et folkevalgt organ. Administrasjonen foreslår at det 
presiseres at styret i et kommunalt foretak ikke er et 
folkevalgt organ, uavhengig av sammensetningen av 
styret.
 Kommunale foretak er en del av kommunen som 
rettssubjekt. Det kan synes unødvendig å lovfeste at 
kommunestyremedlemmer og medlemmer i topple-
dergruppen ikke har adgang til å bli valgt til styret i 
kommunale foretak (§ 9-5, 2 ledd). Forslaget betyr 
at kommunen får mindre handlingsrom enn eiere av 
et aksjeselskap. Aksjeloven hindrer ikke eier i å sitte i 
styret. Dette innebærer også en innskrenkning av det 
kommunale selvstyret som foreslås lovfestet i for-
målsparagrafen (§ 1). Et alternativ kan være å innføre 
habilitetsbestemmelser slik utvalget selv er inne på. 
Dette bør vurderes.
 Utvalget har ikke kommentert hvorfor det bør 
være andre regler for valgbarheten til et styre i et 
kommunalt foretak, eller det å være medlem av et 
folkevalgt organ å behandle vedtak en selv har truffet i 
et underordnet utvalg. Dette savnes.

*
SPØRSMÅL

Bør kommune-
styremedlemmer 
og medlemmer i 
toppledergruppen 
ikke lenger ha 
adgang til å velges 
til styret i kommu-
nale foretak?

?
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8.2.  
Interkommunalt samarbeid  

(NOU KAP. 18) 

Utvalget mener den nye kommuneloven bør inne-
holde en bestemmelse som fastslår at kommuner 
kan samarbeide med hverandre for å løse felles 
oppgaver. Utvalget foreslår også å ta inn i loven en 
opplisting av de vanligste samarbeidsformene samt 
at kommunene kan samarbeide også på andre 
måter, men at de da kun kan benytte samarbeids-
former de har rettslig adgang til å benytte.

 Utvalget foreslår å ta bort dagens regel i § 27 
som gir kommunene adgang til å opprette et styre 
til å løse felles oppgaver. I stedet foreslås en region-
rådsmodell og kommunalt oppgavefellesskap. 
 Utvalget foreslår at oppgavefellesskapet skal 
organiseres med et representantskap der alle delta-
gerne i oppgavefellesskapet skal være representert.

ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

Det bør vurderes om begrepet kommunesamarbeid bør erstatte interkommunalt samarbeid 
(§17-1). Det handler om samarbeid mellom kommuner for å utføre felles oppgaver. Ordet 
interkommunalt brukes ikke i de konkrete ordningene. Derimot brukes vertskommune- 
samarbeid. 
 Forslaget om regionråd støttes. 
 Forslaget om kommunalt oppgavefellesskap støttes derimot ikke fullt ut, fordi det 
innebærer en innskrenkning i forhold til dagens regler om § 27 samarbeid med hensyn til 
organisering. I dagens regel heter det at en eller flere kommuner og/eller fylkeskommuner 
«kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver». Det stilles ikke krav om at alle 
deltagerne skal være representert i styret eller til antall deltagere. Det er opp til deltagerne 
å bestemme både styrets sammensetning og størrelse. Dette gir stor fleksibilitet for kom-
munene. Det kan være positivt at alle deltagerne er representert, men dette framstår som 
unødvendig formalistisk. Hvorvidt alle må være representert i samarbeidsorganet bør være 
opp til deltagerne å bestemme og kan være avhengig av type oppgaver som ønskes løst. 
Det bør ikke være nødvendig å pålegge et representantskap med deltagelse fra alle. Et 
styre der kommunene selv bestemmer antall og hvem som skal sitte i styret slik som i dag, 
bør være tilstrekkelig. 
 En klargjøring av det økonomiske ansvaret (§ 19-2) og at det kreves at det tas stiling 
til om oppgavefellesskapet skal være eget rettssubjekt eller ikke (§ 19-4, 4. ledd bokstav b), 
er positivt og vil hindre fremtidig tolkningstvil.
 Det er også positivt å lovfeste krav om eget regnskap for både regionråd og kommu-
nale oppgavefellesskap(§ 14-8). Dette gjelder uavhengig av om det kommunale oppgavefel-
lesskapet er eget rettssubjekt eller ikke. Dette vil blant annet bidra til å hindre mistanke om 
kryss-subsidiering og sikre tilliten til kommunenes virksomhet.

*
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SPØRSMÅL

Er det riktig å stille krav om repre-
sentantskap som forutsetter at alle 
deltagerne er representert? 
Bør begrepet interkommunalt 
samarbeid erstattes med begrepet 
kommunesamarbeid?

?
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9.1.  
Kontroll og tilsyn, kommunestyrets overordnede            
tilsynsansvar  

(NOU KAP. 23)

Utvalget viderefører at det er kommunestyret som 
har det overordnede ansvaret for all kommunal 
virksomhet. Ansvaret omfatter både virksomhetens 
lovlighet og prioriteringene innenfor lovens ramme. 
Kommunestyret skal oppnevne et kontrollutvalg til å 
føre løpende kontroll med kommunens virksomhet 
på kommunestyrets vegne. I tillegg har øverste ad-
ministrative leder et ansvar for å føre kontroll med 
kommunens virksomhet (internkontroll). Utvalget 
mener en god egenkontroll er av stor betydning og 

forslår å styrke både den administrative og folke-
valgte delen av egenkontrollen. Utvalget mener 
det er viktig at all egenkontroll innrettes slik at det 
er mulig å lære mest mulig av egenkontrollen, for i 
neste omgang å legge til rette for bedre folkevalgt 
styring og kontroll og for at feil som er begått, ikke 
blir gjentatt. 
 Utvalget mener offentlige organer skal være 
underlagt ekstern kontroll, blant annet for å sikre 
rettighetene til svake parter.6 Utvalget mener at 

UTVALGET FORESLÅR

Egenkontrollen er viktig for den folkevalgte styringen av kommunen og 
for å forebygge misligheter og styrke tilliten til kommunene både blant 
innbyggerne og hos nasjonale myndigheter. En styrket egenkontroll vil 
bygge opp under det kommunale selvstyret og legge til rette for redu-
sert statlig tilsyn med kommunene. 

...

6. Domstolskontroll og Sivilombudsmannens kontroll er de to hoveds-
porene for kontroll med kommunal virksomhet i uavhengige organer. 
I tillegg er det etablert omfattende ordninger for at statsforvaltningen 
kan føre tilsyn med og kontrollere kommunal virksomhet. Statsforvalt-
ningens organer skal sørge for at forvaltningsvirksomheten innenfor 
eget ansvarsområde drives lovlig og ivareta føringer fra overordnet 
nivå innenfor lovens ramme.
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måten tilsyn og kontroll fungerer på, har stor betyd-
ning for det kommunale selvstyret, og har vurdert 
elementer i statsforvaltningens tilsyn og kontroll 
med kommunene. Utvalget er opptatt av at stats-
forvaltningskontrollen skal innrettes i respekt for 
at kommunene er selvstendige rettssubjekter. De 
inngår ikke i statsforvaltningshierarkiet, og de kan 
ikke instrueres uten at det er gitt særskilt hjemmel 
for det. 
 Utvalget peker på en ubalanse i forholdet mel-
lom statsforvaltningens styring og det kommunale 
selvstyret som det bør rettes opp i. Utvalget mener 
kommunene bør gis mulighet til å bringe lovligheten 
av statsforvaltningens overprøving inn for rettslig 
prøving i et uavhengig organ.

 Kommunestyret har det overordnede ansvaret 
for å sørge for at kommunen er organisert og drives 
slik at lover og forskrifter blir overholdt, samt at må-
lene for virksomheten blir oppfylt. Utvalget foreslår 
å videreføre kommunestyrets øverste og generelle 
ansvar for kontrollen med kommunen virksomhet 
(§ 22-1). Kommunestyrets rett til å få seg forelagt 
enhver sak til orientering eller avgjørelse viderefø-
res. Det samme gjelder kommunestyrets rett til å 
gjøre om vedtak som er truffet av andre folkevalgte 
organer eller administrasjonen. Denne retten gjelder 
bare i samme utstrekning som andre folkevalgte 
organer eller administrasjonen selv kunne ha gjort 
om vedtaket.

ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

I tillegg til egenkontrollen og ekstern kontroll i uavhengige organer, er det grunn til å under-
streke innbyggernes kontroll gjennom den demokratiske styringskjeden der folkevalgte står 
til ansvar overfor innbyggerne i valg, og der innbyggerne kan kontrollere også mellom valg.
 God egenkontroll er viktig for et godt lokaldemokrati og bør også redusere grunnla-
get for statlig styring og kontroll. Flere undersøkelser understreker utvalgets vurdering av 
at måten statsforvaltningens kontroll og tilsyn utøves på har betydning for det kommunale 
selvstyret.
 Selve lovforslaget viderefører bestemmelsen om lovlighetstilsyn og forsterker samord-
ningskravene. Det er i samsvar med KS’ politikk om at tilsynet må være klart avgrenset som 
lovlighetstilsyn og samordnes bedre nasjonalt og regionalt.
 I utredningen påpekes betydningen av at tilsyn og kontroll bidrar til læring. Lovlighets-
tilsynet ligger fast, men tilsynet må innrettes slik at det i større grad medvirker til læring. 
Samtidig er det grunn til å understreke at det er andre og bedre kilder til læring enn tilsyn. 
Det vises til NIBR-rapporten «Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det 
kommunale selvstyret» og PwC-rapporten «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar», 
begge på oppdrag fra KS. Begge rapportene viser at statlige tilsyn i varierende grad ser ut 
til å ha læringseffekt.

*
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9.2.  
Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet  

(NOU KAP. 25)

Utvalget viderefører kommunestyrets plikt til selv 
å velge et kontrollutvalg (§ 23-1), inkl. leder og 
nestleder, og at minst ett medlem også er medlem 
i kommunestyret. For å styrke kontrollutvalgets 
arbeid og legitimitet økes minimumskravet til antall 
medlemmer i kontrollutvalget fra tre til fem. Det 
foreslås ikke særlige regler for hvem som skal kun-
ne velges som leder av kontrollutvalget. Utvalget 
viderefører reglene om hvem som ikke kan velges 
samt foreslår å utelukke personer med sentrale verv 
eller stillinger i kommunale eller fylkeskommunale 
selskaper og personer som har en ledende stilling 
eller som er medlem eller varamedlem av styret i et 
interkommunalt samarbeid. 

 Etter forslaget vil det fortsatt være opp til den 
enkelte kommune å fastsette lokale reglement for 
gjennomføring av høringer i regi av kontrollutvalget. 
Kravene om at kontrollutvalgets sekretariat skal 
være uavhengig videreføres, og det innføres ikke 
kompetansekrav til dette. Et mindretall mener revi-
sjonen bør kunne utføre sekretariatsfunksjonen for 
kontrollutvalget.
 Kontrollutvalgets plikt til å rapportere resulta-
tene av sin kontroll til kommunestyretvidereføres. 
I kontrollsaker som skal oversendes til kommu-
nestyretpresiseres øverste administrative leders 
uttalelsesrett før kontrollutvalget behandler saken (§ 
23-5).

ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

I «Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar» anbefaler PwC at kontrollutvalget består av 
flere enn minimumskravet om tre medlemmer (de vurderer ikke spørsmålet om lovfesting). 
De mener et kontrollutvalg med fem medlemmer er et mindre sårbart organ der man får 
en bedre debatt og bredere kompetanse. PwC anbefaler også kommunestyrene å vurdere 
om mer enn ett kommunestyremedlem bør sitte i kontrollutvalget. Bakgrunnen er at det er 
vanskelig for de «eksterne» medlemmene i kontrollutvalget å være tilstrekkelig orientert om 
kommunens virksomhet. God kjennskap til samspillet mellom folkevalgte, administrasjon 
og den kommunale forvaltningen generelt er en viktig forutsetning for å gjøre en god jobb 
i kontrollutvalget. Deltagelse i kommunestyret vil trolig styrke denne forståelsen og gjøre 
kontrollutvalgsmedlemmet bedre rustet for kontrollutvalgsrollen. Det er imidlertid pekt på 
det prinsipielt uheldige i kombinasjonen av verv i både kommunestyret og kontrollutvalget. 
Argumentasjonen er at kommunestyret er øverste beslutningsorgan i kommunen og at kon-
trollutvalget bør være uavhengig av beslutningsprosessen.

*
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SPØRSMÅL

Bør minimumskravet øke fra tre til 
fem medlemmer, og bør det lovfes-
tes at mer enn ett kommunestyre-
medlem sitter i kontrollutvalget?

?
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SPØRSMÅL

Bør adgangen til å inngå avtale med 
annen revisor oppheves?

?

9.3.  
Revisjon  

(NOU KAP. 26) 

Utvalget foreslår endringer for å klargjøre innholdet i 
regnskapsrevisjon og regnskapsrevisors rolle. 
Utvalget foreslår at regnskapsrevisors rolle i be-
vilgningskontrollen utvides noe (§ 24-6), slik at 
regnskapsrevisor, som en del av den finansielle revi-
sjonen, også skal utføre enkle kontroller med om 
bruken av kommunenes midler, det vil si disposisjo-
nene i regnskapet, har hjemmel i kommunestyrets 
budsjettbevilgning. Utvalget foreslår at det innføres 
en lovpålagt forenklet revisorkontroll med etterlevel-
sen av bestemmelser og vedtak i økonomiforvalt-
ningen. For regnskapsrevisor innebærer forslaget 
et utvidet ansvar for å vurdere risikoen og se etter 
vesentlige feil og mangler, ved både oppfølgingen 
av kommunestyrets budsjettvedtak og økonomi-
forvaltningen. Regnskapsrevisor får med dette et 
tydeligere ansvar for å ta tak i svakheter på økono-
miområdet og rapportere slike til kontrollutvalget. 
For kontrollutvalget betyr lovforslaget en tydeliggjø-
ring av ansvaret for å føre tilsyn med økonomifor-
valtningen.
 Utvalget understreker at forvaltningsrevisjon 
er en av bærebjelkene i kommunenes egenkontroll. 
I hovedsak videreføres gjeldende regler om for-
valtningsrevisjon. Definisjonen (§ 23-3) utvides slik 
at den dekker praksis med at forvaltningsrevisjon 
også innebærer vurderinger av om lov og forskrift 
eller kommunens reglement følges (regeletterle-
velse). Utvalget mener det ikke er hensiktsmessig 
å stille konkrete krav til hvor mange forvaltnings-
revisjoner som skal gjennomføres hvert år. Etter 
utvalgets vurdering er det heller ikke et krav om 
at det skal utføres årlige forvaltningsrevisjoner et 
treffende virkemiddel med tanke på å oppnå bedre 

og målrettet forvaltningsrevisjon. Utvalget foreslår at 
gjeldende krav i kontrollutvalgsforskriften § 9 om år-
lige forvaltningsrevisjoner ikke videreføres. Utvalget 
foreslår at loven i stedet fastslår at kommunestyret 
skal vedta en plan for hver valgperiode etter inn-
stilling fra kontrollutvalget om hvilke områder som 
skal/bør undergis forvaltningsrevisjoner. Planen skal 
baseres på en risiko og vesentlighetsvurdering, 
og den skal sikre at det regelmessig gjennomfø-
res forvaltningsrevisjon i et omfang i samsvar med 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko.
 Utvalgets flertall legger til grunn at adgangen 
til å konkurranseutsette kommunal revisjon vide-
reføres (§ 24-1), mens mindretallet vil oppheve 
denne adgangen. Det foreslås etablert en nasjonal 
ordning for kvalitetskontroll med revisorer i kommu-
nesektoren, men det er ikke utarbeidet et lovforslag 
til dette. Utvalget har kommet til at det ikke bør 
etableres en statlig sertifiserings- og tilsynsordning 
for kommunal revisjon.
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ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

Administrasjonen støtter at regnskapsrevisors oppgaver på økonomiområdet utvides noe 
for å styrke den folkevalgte kontrollen med økonomiforvaltningen. 
 Det er naturlig at definisjonen av forvaltningsrevisjon utvides til å dekke praksis med 
etterlevelsesrevisjon. Det støttes, som foreslått, at kommunestyret skal vedta en plan for 
hver valgperiode etter innstilling fra kontrollutvalget om hvilke områder som skal/bør under-
gis forvaltningsrevisjoner, basert på risiko- og vesentlighetsvurdering, framfor at det stilles 
krav om årlige forvaltningsrevisjoner. Dette er også langt på vei i samsvar med tilrådingene 
fra PwC om hvordan kommunestyret kan styrke sitt overordnede tilsynsansvar: De tilrår 
at kommunestyret utarbeider et «årshjul» for hvordan de kan utøve kontroll- og tilsynsrol-
len gjennom hele valgperioden, og at kommunestyret i større grad involveres i arbeid med 
overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for å få bedre 
kjennskap til risikobildet i kommunen. PwC tilrår også at kommunestyrets ansvar og plikter 
på dette område presiseres i kommuneloven.

*

9.4  
Internkontroll  

(NOU KAP. 24) 

I dag er krav til internkontroll kort regulert i kom-
muneloven og med stadig mer omfattende be-
stemmelser i særlovgivningen. Utvalget foreslår å 
lovfeste en ny og mer omfattende bestemmelse om 
internkontroll til erstatning for internkontrollregule-
ring i særlovgivningen (§25-1). Utvalget mener krav 
til internkontroll hører hjemme i kommuneloven. En 
samlet bestemmelse i kommuneloven til erstatning 
for særlovgivningen vil gjøre reguleringen mer sam-
ordnet, helhetlig og enklere å forholde seg til for 

kommunene. Særlovgivningen foreslås gjennom-
gått i en egen prosess med sikte på at lovbestem-
melser og tilhørende forskrifter om internkontroll for 
kommuneplikter (plikter som bare er pålagt kom-
muner) kan oppheves slik at kun kommunelovens 
internkontrollbestemmelse skal gjelde.
 Hovedbestemmelsen fastslår at øverste 
administrative leder skal føre systematisk kontroll 
med administrasjonens virksomhet for å sikre 
at lover, forskrifter og vedtak følges. Med dette 
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fastslås at kommunen skal ha en internkontroll, og 
at øverste administrative leder skal være ansvarlig. 
Internkontroll gjelder alle deler av administrasjonens 
virksomhet, men ikke de folkevalgte og folkevalgte 
organer. Internkontrollen må være systematisk, 
dvs at arbeidet må være planmessig og metodisk, 
ikke tilfeldig og spontant. Hensikten er å sikre at 
lover, forskrifter og vedtak følges. Det innebærer 
at internkontrollen gjennomgående innrettes slik at 
den sørger for etterlevelse både av generelle regler 
i lover og forskrifter og av konkrete folkevalgte og 
administrative vedtak. Utvalget mener det ikke er 
behov for å ha en uttømmende regulering av formål 
og hensyn med en god internkontroll.
 I mange av dagens bestemmelser om intern-
kontroll er det relativt detaljert listet opp elementer 
som skal inngå i en internkontroll. Utvalget mener 
en så detaljert regulering er unødvendig og har lagt 
vekt på å være tydelig på de overordnede, og sen-
trale elementene og vurderingene i internkontrollen. 
Utvalget foreslår å videreføre mange av enkeltele-
mentene fra sektorreguleringen i ny bestemmelse 
om internkontroll i kommuneloven. Den foreslåtte 
bestemmelsen angir hva som minimum må gjøres 
av internkontroll etter kommuneloven (§25-1, 2. 
ledd): Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens 
oppgaver, mål og organisering; tilpasse virksomhe-
tens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold; 
følge opp avvik og risiko for avvik som er avdekket 
gjennom internkontrollen; dokumentere i den form 
og det omfang som er nødvendig og formålstjenlig; 
evaluere og forbedre skriftlige prosedyrer og andre 
tiltak for internkontroll. Dette innebærer at visse 

enkeltelementer fra særlovgivningen ikke viderefø-
res. Utvalget mener dette kan være gode enkeltele-
menter å ha med i en internkontroll, men at det bør 
stilles lovkrav om kun det sentrale ved internkontroll 
og at andre forhold kan være godt egnet for omtale 
i veiledere og annet pedagogisk materiell. Utvalget 
foreslår ingen forskriftshjemmel om internkontroll i 
kommuneloven. Detaljeringsgraden må også ses i 
lys av forslaget om tilsynshjemmel for internkontrol-
len.
 Utvalget foreslår en hjemmel for å føre statlig 
tilsyn med at kravet til internkontroll etter internkon-
trollbestemmelsen i kommuneloven er oppfylt (§ 
25-3). En slik bestemmelse er ny i kommuneloven, 
men innebærer i hovedsak å videreføre ordnin-
ger som allerede finnes i særlovgivningen. For at 
statlig tilsyn ikke skal utvides som følge av å flytte 
internkontrollreglene fra særlovene til kommunelo-
ven, foreslår utvalget at statlig tilsyn er begrenset 
til internkontroll som gjelder kommuneplikter. Det 
innebærer blant annet at statlige myndigheter ikke 
kan føre tilsyn med etablert internkontroll på at ad-
ministrasjonen følger opp kommunestyrets vedtak. 
I grove trekk kan det sies at det statlige tilsynet kan 
kontrollere at kravene til internkontroll faktisk er 
fulgt opp, men at kontrollen ikke inkluderer hvordan 
kommunene velger å gjennomføre dette innenfor 
lovens rammer. 
 Utvalget foreslår å lovfeste krav om rappor-
tering (§ 25-2) om internkontroll (videreføring, men 
ikke krav til å rapportere i årsberetningen) og tilsyn 
(nytt) til kommunestyret.

SPØRSMÅL

Er bestemmelsene om internkontroll i kommuneloven til erstatning for internkontroll- 
reglene i særlovene godt nok utformet? 
Bør det stilles krav om at rapporteringen til kommunestyret og fylkestinget om intern- 
kontroll og tilsyn gjøres i årsberetningen?

?
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Forslagene om et mer samordnet regelverk om internkontrollen, samlet 
i kommuneloven til erstatning for særlovene og med mindre detalj- 
rikdom enn dagens regelverk, er i tråd med tidligere innspill fra KS. 
Også Riksrevisjonen har gitt uttrykk for et behov for et mer samordnet 
og forenklet regelverk for internkontroll. Administrasjonen er enig i at 
internkontrollbestemmelsene hører hjemme i kommuneloven. Blant 
annet understrekes det i KS idehefte om rådmannens internkontroll 
at internkontrollen i større grad må være en del av ordinær ledelse og 
virksomhetsstyring. Administrasjonen deler utvalgets syn på at det 
er de overordnede og sentrale elementene og vurderingene i intern-
kontrollen som lovfestes, selv om flere elementer vil kunne inngå i 
internkontrollen. En relativt smal bestemmelse er viktig også fordi det 
foreslås hjemmel til å føre tilsyn med internkontrollbestemmelsen. Det 
bør da være tilsyn med at kravene til internkontroll faktisk er fulgt opp, 
ikke hvordan kommunene velger å følge opp lovkravet.
 Administrasjonen understreker betydningen av at en ny og mer 
omfattende bestemmelse i kommuneloven faktisk er til erstatning for, 
og ikke i tillegg til internkontrollregulering i særlovgivningen. Det vises i 
den sammenheng til gjennomgangen av særlovshjemmelen for tilsyn, 
der samtlige departementer etter egenvurdering konkluderte med at 
tilsynshjemlene skulle bestå.
 Administrasjonen støtter kravet om årlig rapportering til kommune-
styret om internkontroll og resultater fra statlig tilsyn. For at kommune-
styret skal følge opp tilsyns- og kontrollaktivitetene bedre, tilrår PwC 
at kommunene bør sørge for å ha en tertial- og årsrapportering som 
inkluderer god og tilstrekkelig informasjon om egenkontroll og statlig 
tilsyn. Det er grunn til å vurdere nærmere om kravet til rapportering 
bør legges til årsberetningen, ut fra samme hensyn som utvalget viser 
til for å innføre utvidet krav til å redegjøre for kommunens økonomi i 
årsberetningen.
 Det kan være aktuelt å forenkle tilsynshjemmelen på internkon-
troll rent språklig. For å få fram formålet om etterlevelse tydeligere og 
dempe inntrykket av kontroll med administrasjonen, kan det være et 
alternativ å endre foreslått setning slik (§25-1, 1. ledd): «Kommune- 
direktøren i kommunen og fylkeskommunen skal føre systematisk  
kontroll for å sikre at lover, forskrifter og vedtak følges i administra-
sjonens virksomhet.»

*
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SPØRSMÅL

Bør kommuneloven inneholde en 
bestemmelse om gjennomføring av 
kommunalt tilsyn? I tilfelle: Er prin-
sippene om likebehandling, uavhen-
gighet og dokumentasjon gode?

?

9.5.  
Kommunen som tilsynsinstans  

(NOU KAP. 28) 

Kommunene er på enkelte områder tilsynsinstans 
og fører tilsyn med kommunale tjenester og ved-
tak. Dette er ordninger som er hjemlet i særlovgiv-
ningen, og som i praksis skal erstatte, eventuelt 
supplere, det statlige tilsynet på disse konkrete 
områdene. Utvalget tar ikke stilling til om og når til-
syn bør organiseres på denne måten, men foreslår 
at der kommunen skal gjennomføre lovpålagt tilsyn 
med egen virksomhet eller eiendom, skal kommu-
nen legge til rette for at likebehandling sikres, og 
at kommunens tilsyn blir så uavhengig som mulig. 
Utvalget er imidlertid delt i synet på om det bør 
innføres særlige regler om dette i kommuneloven, 
og i tilfelle hvilke krav som bør innføres.
 Flertallet mener kommuneloven bør inneholde 
en bestemmelse om gjennomføring av kommunalt 
tilsyn (§26-1). Flertallet mener det vil innebære 
en generell styrking av tilliten til kommunene som 
tilsynsmyndighet. En generell regulering i kommu-
neloven vil kunne bidra til mer objektive tilsyn med 
større integritet og tillit. En slik bestemmelse vil 
kunne gjelde generelt for alle sektorer og egner seg 
således for regulering i kommuneloven. Særlov-
givning som i dag har bestemmelser med samme 
formål, bør i så fall gjennomgås. Det vil ikke være 
hensiktsmessig med bestemmelser i særlovgivnin-
gen som er tilsvarende bestemmelsen i kommune-
loven. En bestemmelse i kommuneloven vil kunne 
utformes på ulikt vis og ha ulik effekt. Flertallet 
mener en bestemmelse med krav om uavhengighet 
og likebehandling er den beste reguleringsmåten. 
Blant flertallet er det et mindretall som mener at det 
også bør være et krav om dokumentasjon.
 Et mindretall i utvalget mener kommuneloven 
ikke bør regulere dette spørsmålet. Mindretallet vi-
ser til at det gjelder et alminnelig forbud mot usaklig 

forskjellsbehandling i forvaltningsretten. De mener 
flertallets lovforslag ikke synes å medføre noe annet 
enn en kodifisering av dette forbudet. Mindretal-
let antar at en lovfesting av et alminnelig prinsipp 
på ett særskilt område lett vil skape uklarhet og 
usikkerhet knyttet til kravets innhold og rekkevid-
de, og ønsker derfor ikke å gi en slik lovregulering. 
Mindretallet er enig i at tilsynet bør være så uav-
hengig som mulig. De forstår lovforslaget slik at det 
hverken gir en plikt til en bestemt organisering av 
kommunen eller en begrensning i den alminnelige 
instruksjonsmyndigheten, og det reelle innholdet 
begrenses da til å representere en idealnorm eller 
gi et politisk styringssignal. Slik mindretallet ser det, 
har en slik bestemmelse begrenset positiv effekt. 
Samtidig vil en slik ny lovbestemmelse lett kunne 
skape usikkerhet og uklarhet knyttet til hvordan 
uavhengighetskravet skal forstås.
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9.6.  
Kommunenes styring og kontroll med ekstern            
virksomhet  

(NOU KAP. 27) 

Utvalget mener det eksisterende regelverket for 
selskapskontroll i kommuneloven fungerer etter 
hensikten, men vil tydeliggjøre at eierskapskontroll 
er en oppgave for revisjonen (og ikke kontrollut-
valgssekretariatene). Utvalget vil legge grunnlag for 
bedre styring og kontroll med selskaper mv. ved 
å innføre krav om at kommunen skal utarbeide ei-
erskapsmelding (§27-1), og ved å lovfeste at revisor 
og kontrollutvalget har rett til innsyn i den delen 
av ekstern virksomhet som utfører tjenester for 
kommunen (23-6). Utvalget foreslår at kontrollutval-
get skal lage en samlet plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon i kommunene og i selskapene 
(§23-3, 2. ledd) og viderefører kontrollutvalgets plikt 
til å utarbeide en egen plan for eierskapskontroll 
(§23-4).

ADMINISTRASJONENS 
FORELØPIGE VURDERING  
OG ANBEFALING

I KS anbefalinger om eierstyring, 
selskapsledelse og kontroll anbe-
fales utarbeidelse av eierskaps-
melding. Også PwC fremhever at 
kommunestyret, for å styrke sin 
tilsynsrolle, bør påse at KS anbefa-
linger om eierskap følges opp, med 
utarbeidelse av eierstrategier og 
eiermeldinger. Forslagene støttes.

*
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UTVALGET FORESLÅR

Utvalget vil videreføre hovedtrekkene i kommunelovens regler om 
lovlighetskontroll og statlig tilsyn, men effektivisere tilsynet ved bedre 
samordning av tilsyn rettet mot kommunesektoren.

...

10.1.  
Lovlighetskontroll  

(NOU KAP. 29.1)

Utvalget mener det er viktig å kunne få prøvd om 
kommunale vedtak er lovlige. Utvalget foreslår at 
hovedstammen i regelverket for lovlighetskontroll 
blir videreført, men at det er behov for enkelte 
innholdsmessige endringer og tydeliggjøringer i 
regelverket for lovlighetskontroll: Det må foreligge 
særlige grunner for at departementet på eget tiltak 
skal kunne ta opp et vedtak til lovlighetskontroll. 
Utvalget foreslår at det framgår direkte av loven at 
det kun er endelige vedtak og den offentligrettslige 
siden av et vedtak som kan være gjenstand for 
lovlighetskontroll.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Forslagene støttes.

*
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10.2.  
Statlig kontroll med budsjett og låneopptak – ROBEK  

(NOU KAP. 19.11) 

ROBEK-bestemmelsene i utvalgets forslag er i 
hovedtrekk en videreføring av dagens ordning. Etter 
utvalgets vurdering er det likevel en svakhet ved 
gjeldende lov at kommuner som opparbeider seg 
et større merforbruk, i enkelte tilfeller ikke vil kom-
me inn under ROBEK-ordningen før på et senere 
tidspunkt. Ut fra dette foreslås det at kommuner 
som ved avleggelsen av årsregnskapet har et akku-
mulert merforbruk på tre prosent av driftsinntektene 
eller mer, skal omfattes av ROBEK-ordningen.
 Når det gjelder kommunene i ROBEK-registe-
ret forslår utvalget en tiltaksplikt, det vil si utarbeide 
og nedfelle konkrete tiltak for å gjenvinne økono-
misk kontroll og balanse. Dette er et nytt krav for 

kommunene, men lovforslaget stiller ikke krav til 
tiltaksplanens utforming. Hensiktsmessigheten av 
de prioriteringer som kommunestyret gjør, er ikke 
gjenstand for lovlighetskontroll. Fundamentet for 
det lokale selvstyret vurderes gjennom dette å være 
ivaretatt. For kommuner i ROBEK-registeret inne-
bærer utvalgets forslag at fylkesmannens godkjen-
ning av låneopptak også omfatter myndighet til å 
fastsette begrensninger på hvilke investeringer som 
kan gjennomføres. Dette må ses i sammenheng 
med at ett låneopptak og én investering ha helt an-
dre økonomiske konsekvenser enn andre låneopp-
tak og investeringer.

ADMINISTRASJONENS  
FORELØPIGE VURDERING 
OG ANBEFALING

Forslagene støttes.

*
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10.3.  
Statlig tilsyn  

(NOU KAP. 29.2) 

Utvalget skulle etter mandatet ikke vurdere de 
grunnleggende prinsipper og rammer for det statli-
ge tilsynet. Utvalget viderefører bestemmelsen om 
lovlighetstilsyn (§31-2). Det samme gjelder bestem-
melsen om innsyn og undersøkelser (§31-3). Det 
innebærer at fylkesmannen kan kreve at kommunen 
gir de opplysninger og meldinger om enkeltsaker 
eller sider av kommunens virksomhet som fylkes-
mannen mener er nødvendige for å gjennomføre 
tilsyn. Fylkesmannen kan også foreta de undersø-
kelsene som fylkesmannen mener er nødvendige.
 Utvalget mener kommunene bør ha fulle 
partsrettigheter i hele tilsynsprosessen, slik at 
bestemmelser om forhåndsvarsling og klagerett 

gjelder fullt ut ved statlig tilsyn generelt og ikke 
bare ved saker om pålegg (§31-5). Ordningen i 
kommuneloven med en særskilt rettefrist før pålegg 
benyttes, foreslås tatt ut (§31-4), slik at de almin-
nelige reglene i forvaltningsloven om blant annet 
forhåndsvarsel om pålegg vil gjelde. Utvalget legger 
til grunn at den samlede tilsynsprosessen normalt 
vil ta kortere tid enn i dag og at kommunene vil ha 
reell klagemulighet ved uenighet om fylkesmannens 
vurderinger.
 Utvalget foreslår å styrke samordningen av 
tilsyn som utføres av ulike tilsynsmyndigheter, slik at 
tilsynet blir bedre og mer effektivt både for tilsyns-
organene og for kommunene, og slik at belastnin-
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ADMINISTRASJONENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING

Forslagene om å videreføre lovlighetstilsyn, ha mer dialog med kommunene i forkant av 
tilsyn, mer samordning av statlige tilsynsmyndigheter og mer samordning av tilsynsvirksom-
het med kommunenes egne interne kontrollvirksomhet er i samsvar med tidligere innspill fra 
KS til regjering og Storting. Rapporten fra PwC om kommunestyrets overordnede tilsynsan-
svar viser at det er manglende kommunikasjon mellom tilsynsmyndigheten og kommunene. 
Som et minimumskrav for forbedring foreslår de å opprette systematiske kontaktpunkter 
mellom kommunene og fylkesmannen.
 De konkrete lovbestemmelsene virker langt på vei dekkende. Det kan imidlertid vurde-
res nærmere om det bør settes en terskel for hva fylkesmannen kan kreve av opplysninger i 
forbindelse med tilsyn.

*

gen på enkeltkommuner ikke blir unødvendig stor. 
Fylkesmannen og de statlige tilsynsmyndighetene 
pålegges konkrete samhandlingsplikter (§31-6). Det 
er planlagt tilsyn som skal samordnes, ikke hendel-
sesbasert tilsyn. Samordningsplikten gjelder statlig 
tilsyn generelt og ikke kun praktiske sider og bruk 
av reaksjoner som i dag. Samordningsplikten skal 
omfatte både planlegging, prioriteringer og gjen-
nomføring av tilsyn.
 Utvalget viderefører plikten for alle tilsyns-
myndigheter til å underrette fylkesmannen om 
tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre 
sanksjoner. Nytt er det at fylkesmannen kan fast-
sette frister for når underretning om tilsynsplaner 
skal være sendt fylkesmannen for at tilsyn kan gjen-
nomføres det aktuelle året.
 Utvalget foreslår at fylkesmannen skal vurdere 
det samlede omfanget av tilsyn med den enkelte 
kommune. Denne vurderingen skal de ulike tilsyns-
myndigheter bruke når tilsynsvirksomhet planleg-
ges. Fylkesmannen skal også kunne pålegge øvrige 
tilsynsmyndigheter å tilpasse tilsynsaktivitetene for 
å unngå at det samlede omfanget blir større enn 
forsvarlig.
 Fylkesmannen gis plikt til å drøfte prioriteringer 

og gjennomføring av planlagt tilsyn og tilsynsplaner 
med kommuner (§31-7, 2. ledd). Bestemmelsen 
om at tilsynsmyndigheten skal ha dialog med 
kommunen før pålegg eller andre sanksjoner med 
vesentlige virkninger for kommunen vedtas, videre-
føres.
 Utvalget ønsker å styrke samordningen av 
tilsynsvirksomheten med kommuner og fylkeskom-
muner (§31-7). Utvalget foreslår en ny bestemmel-
se som pålegger tilsynsmyndighetene å ta hensyn 
til kommunens og fylkeskommunens egen interne 
kontrollvirksomhet og det samlede statlige tilsynet 
som berører den aktuelle kommunen, når tilsyns-
myndigheten planlegger, prioriterer og gjennomfører 
tilsyn. Tilsynsmyndighetene skal kjenne til relevante 
revisjonsrapporter i kommunen og eventuelt vur-
dere å utsette eller avlyse planlagte tilsyn dersom 
kommunen nylig selv har gjennomført kontroll med 
det samme temaet.
 Dagens kommunelov åpner ikke for at tilsyns-
myndigheten kan ilegge tvangsmulkt, men det er 
enkelte hjemler for å ilegge tvangsmulkt i særlovgiv-
ningen. Utvalget mener tvangsmulkt ikke er et godt 
styringsmiddel overfor kommunene, og ønsker ikke 
å innføre en slik hjemmel i kommuneloven.
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SPØRSMÅL

Bør det innføres en terskel for hva 
fylkesmannen kan kreve av doku-
mentasjon og meldinger i forbindel-
se med tilsyn?

?
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

STRATEGI 2030 - HØRINGSSVAR FRA FRØYA KOMMUNE  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune støtter KS`og øvrige kommunener i Sør-Trøndelag sine anmerkninger 

til høringsbrev og høringsnotat dat. 20.06.2016 fra helse Midt-Norge RHF.  

 

Vedlegg: 

 

Strategi 2030 høringsbrev 

 

Saksopplysninger:   

 

Helse Midt-Norge har sendt grunnlaget for en ny strategi for utvikling av 

spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, Strategi 2030- fremragende helsetjeneste - på høring. 

 

I høringsbrevet listes opp 4 strategiske mål: 

 

1. Vi innfrir pasientenes helsetjeneste 

2. Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse 

3. Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell 

4. Vi er gode lagspillere 

 

Høringsinnspillene skal være på et overordna nivå utformet i tråd med 4/5 punkter. 

1. Om beskrivelsen av drivkreftene 

2. Dilemmaer og mulige veivalg 

3. Ambisjon og strategiske mål 

4. Viktige områder som er utelatt 

5. Eventuelt 

 

En arbeidsgruppe har på vegne av KS og kommunene i Sør-Trøndelag, laget forslag til 

uttalelse. Arbeidsgruppens medlemmer har vært: Bjørn Buan, samhandlingsleder SiO, Runar 

Asp, samhandlingsleder Værnesregionen, Bernt Tennstrand, rådmann Røros, Leena Stenkløv, 

leder Fosen helse og Marte Walstad, kommunelege Trondheim. Tor Langvold har vært 

arbeidsgruppas sekretær. Arbeidsgruppa har foreslått en uttalelse som ble vedtatt i 

rådmannskollegiet i Sør-Trøndelag.  

 

Uttalelse: 

 



Kommunene i Sør-Trøndelag har følgende synspunkt å anmerke til høringsbrev og 

høringsnotat dat. 20.06.2016 fra helse Midt-Norge RHF: 

 

Oppsummering 

RHF`et ønsker å produsere helhetlige og sammenhengende helsetjenester for innbyggerne. 

Den viktigste samhandlingsparten, kommunene, er ikke invitert til å delta i utarbeiding av 

strategien. Vi forutsetter å bli invitert med som aktiv deltaker i operasjonaliseringen av 

strategien. Vi forutsetter også som en viktig premiss at arbeidet med felles 

pasientadministrativt system og journal involvererkommunene. 

 

2. Vi synes DMS- /DPS `enes rolle og betydning for helsetilbudene i distriktene er svark 

formulert i strategien. Dette tjenestetilbudet er avgjørende viktig for at kommunene skal 

kunne greie å gjennomføre Samhandlingsreformen for sin del. Framtidas tilbud for barn, 

unge og voksne som berøres av rus og psykiske problemer må utvikles videre for å få til et  

helhetlig, og tilfredsstillende tjenestetilbud. 

 

3. Kompetanse/arbeidskraft må sikres i kommunehelsetjenesten så vel som i 

spesialisthelsetjenesten gjennom tett samarbeid, også med utdanningsinstitusjonene. 

Eksisterende samarbeid må ligge tilgrunn for et utvidet samarbeid om kompetanseoverføring 

som kommunene vil trenge for å kunne overta nye oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. 

 

4. Økonomien i forbindelse med overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til 

Kommunehelsetjenesten er lite berørt i strategien og kan kun løses i prosess og dialog 

mellom RHF`et, HFène og kommunene. Strategien sier at spesialisthelsetjensten skl bruke 

mindre penger og gi færre tjenester fremover.  Det er viktig å ikke skape forventninger i 

befolkningen om at kommunene skal være i stand til å overta oppgavene uten noen form for 

økonomisk eller kompetansemessig påfyll. Strategien snakker tross alt om fremragende 

helsetjenester, og dette begrepet kan skape falske forhåpninger i befolkningen om flere og 

bedre tjenester totalt sett.  

 

5. Helsefremmende tiltak, forebygging/mestring er lite berørt som tiltak for å redusere 

pågangen etter helsetjenester. Tiltakene må formuleres og gjennomføres der folk bor,- i 

kommunene. 

 

6. Trøndelag blir ett fylke fra 01.01.2018. Hvordan vil det påvirke foretaksnivået? 

 

Til det enkelte oppsummeringspunkt, bemerkes følgende: 

 

Til 1: 

Utfordringsbildet slik HM-N beskriver det for sin organisasjon tas til etterretning. 

 

Kommunene har to sentrale krav til dette punktet. Det er deltakelse når strategiene  

Skal operasjonaliseres og det er involvering i prosessen med å innføre nytt  

Pasientadministrativt journalsystem. 

 

Det ligger et potensiale i velferdsteknologi, både i behandling, oppfølging, kommunikasjon, 

veiledning og samhandling. 

 

Pasientens helsetjeneste og pasientens medbestemmelse er en premiss som det må være 



enighet om mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Likeverd, 

anerkjennelse og respekt av alle parter er stikkord i denne sammenheng. 

 

Til 2: 

Dersom HM-N mener noe med DPS-/DMS ène som en såkalt 1,5 linjes tjeneste, må dette 

komme tydeligere fram i strategien. Så langt en kan lese høringsnotatet, er dette 

helsetilbudet i regionene i Sør-Trøndelag ikke nevnt i overbevisende grad. Vi mener styrking 

og utvikling av DMS- /DPS ène  at både kommunene og spesialisthelsetjeneste skal lykkes 

for å møte og innfri tydelige nasjonale føringer som Samhandlingsreformen (her er det i 

tillegg til Samhandlingsreformen flere nasjonale føringer som ligger til grunn) 

 

DMS-/DPS`ene er i vårt hode like viktig for at Spesialisthelsetjeneste skal lykkes sett ift. 

Ansvars - og oppgaveforskyving. Rus og psykisk helse blant unge krever økt samhandling. 

Ungdom som faller utenfor utdanningsløpet av ulike grunner og som ikke klarer seg i 

voksenlivet, fører til at mange får psykiske problemer og rusproblematikk. Det er viktig med 

desentraliserte tilbud, spesielt fordi det er flere involverte parter rundt barn og unge; 

familie, barnehage, skole, fritid og den kommunale helsetjenesten. 

 

Til 3: 

Vi må sikre kompetanse og arbeidskraft. 

Kommunene kan bli den tapende part av ulike årsaker i kampen om fagpersonell. Vi ser det 

allerede innenfor enkelte faggrupper som er nøkkelpersoner i kommunehelsetjenesten; lege, 

fysioterapeut og sykepleiere spesielt. Det er viktig med godt samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene. Det foregår i 

dag en dreining i kommunehelsetjenesten fra generalist til at det vil kreves mere 

spesialisering pga oppgaveoverføring. Turnusleger og sykepleiestudenter velger bort 

utkantkommunene. Omdømmet til kommunehelsetjenesten må høynes.  

 

Nye oppgaver blir tildelt i hht til Samhandlingsformen og primærhelsemeldingen. 

Det viser seg at kommunene har møtt utfordringene i Samhandlingsreformen godt, men 

befolkningssammensetningen, oppgaveoverføringene og de drivkreftene som er i samfunnet 

mot f.eks. kraftigere sentralisering, vil gi kommunene, spesielt utkantkommunene, store 

utfordring hvis det ikke sikres kvalifisert personell. 4. Økonomi blir et helt sentralt tema når 

nye oppgaver skal skyves over på kommunene. Kommunene ønsker at det nedsettes en 

«økonomigruppe» som sammen kan gjøre felles beregninger over kostnader som vil følge 

med oppgaveforskyvningen og hvilke økonomiske og evt. andre insitamenter som ligger til 

grunn for oppgaveforskyvningen. Det innbefatter bl.a. kostnader til medisinsk utstyr, 

medisinsk forbruksmateriell og til nye ansatte. 

 

Til 5.  

Kommunene er innstilt på å forsterke arbeidet med folkehelsearbeidet og gjøre det som er 

mulig for å dempe behovet for helsetjenester gjennom god planlegging av ramtidssamfunnet. 

Forebygging og mestring er sentrale stikkord i denne sammenheng.  

 

Dette betyr at både vi og spesialisthelsetjenesten har et folkehelseperspektiv og at våre ulike 

fagmiljøer er engasjert i hva som kan gjøres for å fremme helse og forebygge behov for 

helsetjenester på våre ulike områder. Spesialisthelsetjenesten bidrar til oppbygging av 

kunnskap om bedre forebygging, behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene. 

Helsefremmende og forebyggende arbeid skjer i samarbeid. Rapporten som omhandler 



Rehabilitering (i stort) som ble utarbeidet i Helse Midt-Norge`s regi, bør angi retning i en 

strategi. 

 

Det er utfordringer knyttet til mange flere flyktninger/innvandrere i kommunene. Hva er 

deres helsestatus og hvordan takler helsevesenet deres helsemessige utfordringer fysisk og 

ikke minst mentalt? 

 

Hvordan påvirkes helsesituasjonen for befolkningen av sykdommer som kommer fra andre 

verdensdeler? 

 

Kommunene ser for seg et tett samarbeid om smittevernet. 

 

Til 6.  

Kommunereformen går inn i avslutningsfasen i denne Stortingsperioden. Trøndelagsfylkene 

blir til ett fylke fra 1. januar 2018. Etter sammenslåingen blir det to helseforetak i 

Trøndelag. Skal HM-N fortsette med to som i dag, evt i en overgangsperiode, og deretter 

smelte de to sammen til ett, og hvordan skal kommunene involveres i den prosessen? 

 

Til slutt noen generelle synspunkter om strategien. 

 

Bidrar strategien til å fremme ideene bak Samhandlingsreformen og viser strategien 

retning? 

 

Alt som har med samarbeid mellom kommunene og sykehus om kvalitet på 

helsetjenestetilbud/helsetjenester har med «Pasientenes helsetjeneste» og god kvalitet på 

tjenesten å gjøre. God oppfølging av kronikere er en del av dette (sekundær og 

tertiærforebyggende arbeid).  

 

I perspektivet ansvars- og oppgavefordelingen som har pågått de senere årene, har vi ikke 

lyktes godt nok med å involvere legene, både i kommunene og i sykehusene. 

 

Bør strategien si/gi føringer om hvordan denne skal hånderes? Utviklingsarbeidet i HFène 

og i kommunene bør i større grad få medvirkning fra leger ikke bare fra personell i 

administrasjon og ledelse spesielt når det gjelder oppgavefordeling. 

 

For oss er det viktig at man omtaler i et eget punkt all innsats for å dempe behovet for 

helsetjenester; folkehelsearbeid og primærforebyggende arbeid. 

 

I stedet for en 4. strategi som sier noe om «Gode lagspillere»,  synes vi den 4. strategien bør 

være for eksempel; 

 

Vi gjør det som er mulig for å dempe behovet for helsetjenester, jfr. pkt. 5 med 

kommentarer. 

 

Gode lagspillere må vi være på alle 4 punkt! 

 

Når det gjelder gode lagspillere; for å møte dette og innfri ønsket, er det helt essensielt at 

kommunene blir involvert på alle nivå fra tidlig fase og gjennom et utviklingsløp til 

sluttprodukt - dette for å sikre god nok forankring og eierskap vi kan ikke lenger operere 



som om det er «mitt og ditt». Det må være reell innflytelse og likeverdighet også i praksis 

ikke bare i teori, ambisjon og intensjon.  

 

Det felles samfunnsoppdraget kommunene og spesialisthelsetjenesten har med å sikre 

befolkningen helsehjelp, må tydeliggjøres gjennom samhandling og at felles avtaler/ 

retningslinjer og pasientforløp blir fulgt opp. 

 

Vi må bygge på avtaleverket og de samarbeidsavtaler som ligger til grunn for 

samhandlingen og la det være grunnlaget for strategisk å sikre helhetlige tjenester, 

kommunikasjon og informasjon på tvers av nivåene. Avtaleregimet skal gi likeverdige og 

aktive parter. Vi er gjensidig avhengig av hverandre og den samhandling som skal være for 

å innfri pasientenes helsetjeneste. 

 

Vurdering: 

 

Rådmann har spurt internt i organisasjonen om innspill til strategi 2030. Det er innkommet 

følgende svar/tanker til strategien: 

 

   Underlig at ikke kommunene som den største og viktigste samarbeidspartner er 

invitert til utforming av strategien. Sikre at kommunene dras med i arbeidet med å 

implementere/operasjonalisere strategien. 

   Som kommune i distriktet opplever vi at vi noen ganger blir gjenstand for kutt i 

budsjetter og mister tilbud eller beredskap innen helse. Ett eksempel er 

ambulanseberedskapen i Frøya kommune. Med spesielt blikk på øyrekken, ser vi at 

forutsigbarheten i og tilgjengeligheten av transport-tilbudet idet helseforetaket overtar 

ansvaret for pasienten ikke er god nok. Under 5.1 står det følgende; «Våre pasienter 

opplever tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester». Her må man ta innover 

seg at man i distriktene må beregne at samme beredskap koster mer enn i tettbygde 

strøk. Velferd koster, og det skal ikke være en selvfølge at man kutter mest der hvor 

«bruken» er minst, men like fullt beredskapen er like påkrevd. 

   Savner mer fokus på spesialisthelsetjenestens rolle i forebygging. Likeså bør man på 

alle strategiske punkt være opptatt av godt lagspill, idet det er helheten som betyr 

mest for pasientene.  

 

Rådmannen vurderer at innkommet innspill ivaretas av KS`sitt høringssvar. Rådmann innstiller 

derfor på at Frøya kommune støtter KS`og øvrige kommunener i Sør-Trøndelag sin uttalelse 

til høringsbrev og høringsnotat dat. 20.06.2016 fra helse Midt-Norge RHF. Uttalelsen som 

gjengitt i saksopplysninger sendes inn som Frøya kommunes høringssvar. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel/Levekår og folkehelse: alle innbyggere på Frøya har like 

muligheter til en meningsfull herdag med høy livskvalitet uavhengig av sosial og kulturell 

bakgrunn. 
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1. Bakgrunn og innledning 

1.1     Bakgrunn og hensikt med Strategi 2030 

Styret i Helse Midt-Norge vedtok i 2015 (sak 3/2015) å iverksette arbeidet med en ny strategi for 
utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge mot år 2030. 
 
Vi står overfor store samfunnsendringer i årene som kommer. Befolknings- og bosettingsmønster er i 
endring.  Behandlingsmulighetene øker og det gjør også kostnadene. Teknologien er i utvikling, og 
mulighetene er enorme. Forventningene til hva helsetjenesten kan levere er store allerede i dag og 
vil fortsette å øke. Fremtidsbildet viser at dagens måte å organisere og drive helsetjenestene på, ikke 
vil være bærekraftig i årene framover.  
 
Helse Midt-Norge må ha strategier, kultur, lederskap og medarbeidere som møter utfordringene, til 
det beste for pasientene. Mange av forutsetningene for utviklingen av spesialisthelsetjenesten er lite 
forutsigbare og bestemmes ikke av sektoren alene, men av generelle samfunnsmessige forhold, 
politiske myndigheter mv. Helse Midt-Norge RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får 
tjenester av god kvalitet i henhold til blant annet helseforetakslovens– og 
spesialisthelsetjenestelovens bestemmelser, pasient- og brukerrettighetsloven, Nasjonal helse- og 
sykehusplan og årlige oppdrag og krav fra Helse og omsorgsdepartementet. Likevel er Helse Midt-
Norges evne til å forme framtida, tilpasse oss og utvikle spesialisthelsetjenesten innenfor de 
rammebetingelser som finnes, avgjørende for å kunne tilby pasientene en fremragende helsetjeneste 
i årene som kommer.  
 
Strategi 2030 skal være vår rettesnor for utvikling og prioriteringer i årene som kommer.  
Det framlagte forslaget viser våre muligheter, begrensninger og ambisjoner fram mot 2030. 
Strategien gir en beskrivelse av hvor vi ønsker å være i 2030 og hvilke hovedgrep vi må ta for å 
komme dit.   
 
Strategi 2030 vil være en overordnet strategi som tar hensyn til det samla utfordrings- og 
mulighetsbildet vi står overfor i utviklingen av et helhetlig tjenestetilbud og strategien har derfor et 
perspektiv utover spesialisthelsetjenesten.  
 
Våre ambisjoner skal nås i et samspill med pasienter, deres pårørende, våre medarbeidere, 
kommuner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, private leverandører av spesialisthelsetjenester 
og samfunnet forøvrig.  

1.2 Føringer for arbeidet og prosess 

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i oktober 2015 premisser for arbeidet med Strategi 2030. Dette 
inkluderer blant annet: 
 

 Det langsiktige utfordringsbildet fra Strategi 2020 ligger i hovedsak fast og arbeidet med ny 
strategi skal bygge videre på dette.  

 Ny strategi skal bygge på Helse Midt-Norges visjon ”På lag med deg for din helse” og verdiene 
trygghet, respekt og kvalitet. 

 Baseres på nasjonale føringer, som Nasjonal helse og sykehusplan 
 Baseres på regionale vedtak/prioriteringer som anskaffelse og implementering av nytt 

pasientadministrativt system (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ) samt bygging av 
nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. 

 Strategien skal være overordna og gi retning for ønsket utvikling fram til 2030.  
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 Strategien skal munne ut i et konkret og kortfattet strategidokument. 
 
Det har vært gjennomført temamessige diskusjoner bl.a. med styrene både i Helse Midt-Norge RHF 
og i de lokale helseforetak. I tillegg har det vært åpnet for alle å gi innspill gjennom nettsidene til 
Helse Midt-Norge RHF. Regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte/konsernverneombud har både 
gitt innspill til innholdet i notatene og bidratt til diskusjoner om følgende tema: 

 
• Den nye pasientrollen – pasientenes helsetjeneste 
• De store dilemmaer i helsetjenesten 
• Arbeidskraft og kompetanse 
• Fra fragmenterte til helhetlige tjenester  
 

Temaene og diskusjonene rundt disse har hatt som intensjon å bidra til felles forståelse og kunnskap 
om hvilke utfordrings- og mulighetsbilder og hvilke veivalg vi står overfor. En ambisjon har vært å 
skape rom for felles refleksjoner i styrene slik at de er bedre rustet for framtidige veivalg.  
 
Dette høringsnotatet, som skal danne grunnlag for Strategi 2030, sendes ut på høring, med 
høringsfrist 30. september 2016. Det vises til høringsbrev for nærmere informasjon om det praktiske 
rundt å avgi høringssvar. Høringsinnspillene vil bli sammenfattet og lagt fram for styret i Helse Midt-
Norge RHF 13. oktober 2016. Strategi 2030 skal etter planen vedtas av styret i Helse Midt-Norge RHF 
10. november 2016. 

2. Hovedpunktene i høringsnotatet 

Høringsnotatet redegjør for de tyngste drivkreftene som påvirker både samfunnsutviklingen generelt 
og utviklingen av helsetjenesten spesielt. En voksende og aldrende befolkning, endret sykdomsbilde, 
et flyttemønster som trekker unge mot byene mens de eldre blir igjen i distriktene, mangel på 
personell, økt kunnskap og en akselererende teknologisk utvikling som kan forandre hele samfunnet 
vil påvirke oss. Mangel på koordinerte og sammenhengende tjenester trekkes også fram som en stor 
utfordring.  Så langt har vi møtt utfordringene med en vekststrategi, ved en betydelig økning i 
ressursene.  Fram mot 2030 vil ikke dette være en bærekraftig strategi.  
 
Framtida byr også på nye muligheter som skapes gjennom et høyt kunnskapsnivå, andre måter å 
arbeide på, avansert teknologi og et tettere samarbeid både mellom sykehusene og mellom sykehus 
og kommuner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner mv. Samtidig vil framtida være preget av 
vanskelige valg og stor innsats for å sikre en bærekraftig økonomi. Veksten i behov og forventninger 
til hva helsetjenesten skal tilby vil overgå muligheten vi har for å utdanne og rekruttere personell og 
samfunnets evne til å betale. De samlede ressurser må derfor benyttes bedre.  Våre fremste redskap 
for å møte utfordringene er å utnytte mulighetene medisinsk teknologisk utvikling og IKT gir oss, i 
tillegg til kontinuerlig forbedring av driftsmodellene våre. 
 
Framtidas helsetjenester må derfor preges av kultur for fleksibilitet, endringsvilje og tilpasningsevne. 
Den største risikoen kan være at vi ikke gjør tilstrekkelig endringer. Tydeligere prioriteringer og 
økonomisk bærekraft reises som premisser for utviklingsarbeidet. Det betyr også å være tydelig på 
hva spesialisthelsetjenesten ikke lenger skal bidra med. 
 
Helse Midt-Norges ambisjon er å tilby befolkningen i Midt-Norge fremragende helsetjenester. 
Fremragende helsetjeneste dreier seg om å gi den enkelte pasient den beste tilgjengelige 
kunnskapsbaserte behandlingen som er tilpasset hans eller hennes konkrete situasjon og behov for 
behandling eller mestring. Fremragende helsetjenester betyr også at vi evner å prioritere og ser 
helsetjenesten som en helhet innenfor de ressurser vi har til rådighet.  
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Høringsnotatet foreslår, basert på vår visjon, verdier, utfordrings- og mulighetsbildet, følgende fire 
strategiske mål som redskap for å oppnå ambisjonen om en fremragende helsetjeneste; 
 
 Vi innfrir pasientenes helsetjeneste 

Dette betyr; 
 Vi har pasientenes behov som utgangspunkt for all behandling og kjernen i all pleie 
 Vi legger til rette for at pasienter og pårørende tar del i behandlingen og mestrer sin 

situasjon på en god måte  
 Våre pasienter opplever likeverdighet i møte med helsepersonell 
 Våre pasienter opplever tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester 
 Våre pasienter opplever èn helsetjeneste som kommuniserer godt og deler informasjon 

på tvers av nivåene 
 

 Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse  
Dette betyr; 

 Vi baserer all pasientbehandling på kunnskapsbasert praksis 
 Vi er tydelige på at vi ikke kan tilby «alt til alle» 
 Vi legger standardiserte pasientforløp til grunn 
 Vi gir pasientene trygge tjenester av god kvalitet 
 Vi ser pasientsikkerhet i sammenheng med helse- miljø og sikkerhetsarbeid 
 Vi har en endringskultur som baserer seg på åpenhet, kontinuerlig læring og deling av 

erfaringer 
 Vi har bygd systemer og kultur som gir muligheter til nettverkssamarbeid med industri, 

akademia, nasjonale og internasjonale helsetjenesteaktører 
 Vi forbedrer oss gjennom brukererfaringer, forskning, kontinuerlig utvikling og 

innovasjon 
 Vi er offensive i å ta i bruk ny teknologi for å gi pasientene god behandling innenfor 

gjeldende økonomiske rammer  
 Vi har gjennom arbeid med innovasjon bidratt til at ny kunnskap blir omsatt til god 

praksis og deles med andre 
 

 Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell  
Dette betyr;  

 Vi er en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass som sørger for ivaretakelse av 
medarbeidere og deres kompetanse 

 Vi rekrutterer, utvikler og beholder personell med rett kompetanse 
 Vi har en fellesskapskultur der vi lærer av hverandre og bygger kompetanse på tvers 
 Vi har synlige og ansvarlige ledere som arbeider mot felles mål 
 Vi planlegger kompetanseutvikling, utdanning og virksomheten ut fra pasientenes og 

tjenestens behov 
 Vi har styrket samarbeidet med utdanningssektoren for å sikre at framtidige 

medarbeidere utdannes i rett antall og med riktig kompetanse 
 Vi utvikler og deler kompetansen sammen med primærhelsetjenesten og andre aktører 

som medvirker i pasientforløpene  
 
 Vi er gode lagspillere 

Dette betyr; 
 Vi tilbyr en god og sammenhengende helsetjeneste  
 Vi har et tett og forpliktende samarbeid om behandling og personell  
 Vi har en kultur for helhet, der det er resultatene for pasientene som teller 
 Våre pasienter får rett behandling på rett sted til rett tid 
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 Vi tar en aktiv rolle i videre utvikling av samhandling med kommunene 
 Vi har et folkehelseperspektiv og bidrar til oppbygging av kunnskap om bedre 

forebygging, behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene 
 

Disse målene vil utfordre våre ledere og vi må derfor rekruttere, utvikle og støtte våre ledere slik at 
spesialisthelsetjenesten kan utvikle seg i riktig retning. 

3. Utfordringer og muligheter – de viktigste drivkreftene fram mot 2030 

Utfordringene og mulighetene i helsetjenesten er mange og av ulik karakter. I stedet for å spå om 
framtida, må vi heller forsøke å forstå hvilke drivkrefter som vil påvirke utviklingen av samfunnet 
generelt og helsetjenesten spesielt i årene framover mot 2030. For å finne en riktig vei framover må 
vi forstå driverne og være tilpasningsdyktige i tråd med disse.   
 
Sentrale utviklingstrekk i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt er økende grad av 
internasjonalisering, nye arbeids- og organisasjonsformer, en mer heterogen arbeidsstyrke og større 
andel av eldre i befolkningen. Videre er utviklingstrekkene knyttet til krav til kontinuerlig omstilling 
og læring, nye kompetansekrav og stadig endring i behandlingsmetoder og i teknologi. Drivkreftene 
og utfordringene i helsetjenesten, og spesialisthelsetjenesten spesielt, kan i hovedsak deles i fire 
kategorier; 
 

o Samfunnsperspektivet  
o Pasientperspektivet 
o Arbeidskraftperspektivet  
o Kunnskaps- og teknologiperspektivet 

   

3.1 Samfunnsperspektivet - demografiske utfordringer og endret sykdomsbilde 

Ved utgangen av 2015 var det 709 166 innbyggere i de tre fylkene som Helse Midt-Norge dekker. 
Befolkningens alderssammensetning vil i løpet av de neste ti-årene endres kraftig, med stor vekst i 
folketallet og antall eldre. Dette innebærer betydelig vekst i etterspørselen etter helsetjenester. 
Framskrivning viser at Helse Midt-Norge vil ha en vekst i folketallet på 93 000 mennesker innen 2030 
og en økning på 42 pst. i antall eldre over 67 år.    
 
Alder har stor betydning for utviklingen av sykelighet. Sykdom øker med alderen, og eldre har ofte 
flere sammensatte lidelser enn yngre. Behovet for helhetlige og godt koordinerte tjenester vil derfor 
øke. 70 åringer bruker omtrent dobbelt så mye helsetjenester som en 40 åring. Økt antall eldre og en 
økning i levealder vil gi en økning i antall mennesker som lever med en kronisk sykdom.  I dag står 1 
pst. av befolkningen for 20 pst. av bruken av spesialisthelsetjenester1. 10 pst. av befolkningen står for 
66 pst. av bruken. De fleste storforbrukerne er i aldersgruppa 65 til 79 år. Nesten alle disse har en 
kronisk sykdom, og mange har flere samtidige sykdommer. Det er også en høyere andel pasienter i 
livets sluttfase blant storforbrukere. 
 
Helsetilstanden i den Midt-Norske befolkningen er god, men de sosiale ulikhetene i helse er store. Jo 
bedre utdanning og økonomi, jo bedre helse. Forekomsten av livsstilsykdommer, kroniske 
sykdommer, kreft og muskel og skjelettsykdommer vil øke betydelig. Blant unge mennesker er det 
særlig forventet en økning i behovet for rusbehandling og psykisk helsehjelp. Vi må organisere og 
dimensjonere helsetjenesten så den også er rustet for å håndtere disse sykdomsgruppene.  
 

                                                           
1
 Rapport fra SKDE; Storforbrukere av somatisk spesialisthelsetjeneste 
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Hittil har helsetjenesten hatt stort fokus på behandling av sykdom og senkomplikasjoner, mens det 
har vært mindre fokus på å fremme helse og forebyggende helseproblemer. For å skape pasientenes 
helsetjeneste, må spesialisthelsetjenesten interessere seg mer for hva den kan bidra med både for å 
forebygge at pasientene trenger behandling i spesialisthelsetjenesten, og ved å bidra til at pasienter 
bedre mestrer sine liv med sykdom. Pårørende er en viktig ressurs for slik mestring. Samtidig kan det 
være krevende å være pårørende at det i seg selv kan påføre sykdom/manglende egenmestring.  
 
Bosettingsmønsteret har vært i sterk endring og har vært preget av en sterk sentralisering, med 
befolkningsvekst i byene og markert nedgang i utkantkommuner. Det er særlig de unge og 
innvandrere som flytter til byene. Denne utviklingen, kombinert med at vi blir stadig flere eldre, som 
sjelden flytter, vil endre pasientsammensetningen i regionen. Alle kommuner vil få flere eldre, og 
mange kommuner vil i 2030 ha nærmere en tredjedel av sine innbyggere over 67 år. 
 
Spesialisthelsetjenesten må legge til rette for at de store pasientgruppene med kroniske og 
sammensatte problemstillinger, i størst mulig grad får sine tjenester nær der de bor. Her vil 
samhandling med kommunenes helse og omsorgstjeneste være avgjørende for at pasientene skal 
kunne få et samlet, godt tilbud. Geografiske utfordringer krever et særskilt fokus på likeverdige tilbud 
til befolkningen selv om tjenestene får ulik utforming. Sentraliseringstendensen som fører til at 
andelen eldre i distriktene vil øke framover, kombinert med at mange kommuner i vår region har et 
lavt innbyggertall (48 av 84 kommuner har færre enn 5000 innbyggere), vil kunne skape utfordringer 
i forhold til å tilby robuste samarbeidsløsninger med kommunene.  Teknologisk utvikling i samfunnet 
og velferdsteknologi vil kunne gi muligheter til utstrakt samarbeid og informasjonsdeling mellom 
pasient, kommune og spesialisthelsetjeneste til pasientens beste. 
 
En slik tilnærming til demografi, sykdomsutvikling og teknologiske muligheter krever at 
spesialisthelsetjenesten ser ut over sitt ansvarsområde. Økning i antall pasienter med sammensatte 
lidelser har stor betydning for kapasitets- og samhandlingsbehov, både i og mellom sykehus og 
mellom sykehus og kommunale tjenester.  
 
De politiske og lovmessige rammene er i endring. Nye politiske føringer er økt grad av valgfrihet for 
den enkelte pasient, både i hvordan, hvor, og av hvem helsetjenesten skal ytes, gjennom innføring av 
fritt behandlingsvalg og økt innslag av private tjenesteytere. Samtidig er det en klar politisk 
forventning om standardisering ut fra beste kunnskapsbaserte praksis. Det er også en tendens til 
sterkere politisk styring, samordning og prioritering på nasjonalt nivå.  
 
Den grunnleggende holdningen i det norske samfunnet er at helsetjenesten skal være tilgengelig for 
alle. Solidaritetsaspektet står sterkt. Samtidig står den individuelle friheten også sterkt, formulert 
som ansvar og myndighet over eget liv. En ser også en glidende overgang fra ønsker om, til behov 
for, og i siste instans rett til tjenester. Bak denne utviklingen ligger både en individsentrert 
rettighetstenkning og velferdsstatens ambisjon om å nå alle. 
 
Det er varslet mulige strukturelle endringer av kommunekartet gjennom det pågående arbeidet med 
kommunereformen. Videre pågår det en utredning om hvordan eierskapet til 
spesialisthelsetjenesten skal organiseres.  
 

3.2 Pasientperspektivet - utfordringer og forventninger  

Helsetjenesten har blitt mer spesialisert og oppdelt. Antall helsearbeidere har økt, det har blitt flere 
profesjoner, og hver profesjon er blitt mer spesialisert. Flere «breddespesialiteter» er på vei ut og 
kunnskapsutvikling virker selvforsterkende i retning oppsplitting. Organiseringen av tjenesten har 
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fulgt den samme utviklingen. Enheter og utstyr har blitt stadig mer spesialiserte. Oppdeling og 
avgrensing gir driftsmessig oversikt for helsearbeideren og lederapparatet.  
 
Mye av denne spesialiseringen er til pasientens beste. Samtidig opplever både pasienter og 
tjenesteapparat ulemper med oppdeling. Pasientene ønsker å bli sett og møtt med helhet, samtidig 
som de vil ha tilgang til den beste spesialkompetansen. Pasientene kan oppleve tjenestene som 
uoversiktlige og fragmenterte, og at det glipper i overgangene mellom dem. I overgangen fra den ene 
helsetjenesten til den andre er det risiko for at kvaliteten svikter og at pasienten blir skadelidende.  
 
Fragmenteringen kan ramme de mest utsatte pasientgruppene, de med sammensatte og store 
problemer, brukere med psykiske plager, rus-/ avhengighetsproblemer, og de mest 
sykdomsbelastede eldste med flere sykdommer. Den rammer også alle med kroniske sykdommer 
som har behov for oppfølging av flere.  
 
Utviklingen som er beskrevet ovenfor krever at helsetjenesten ytes mer helhetlig. 
 
Det er stor ubegrunnet variasjon i forbruk og medisinsk praksis, både mellom sykehus og mellom 
helseforetak. Med ubegrunnet variasjon menes variasjon i forbruk av helsetjenester som ikke skyldes 
tilsvarende forskjeller i befolkningens sykelighet. Dette kan både være et uttrykk for at befolkningen i 
noen områder ikke får helsetjenester de har bruk for, eller et uttrykk for at befolkningen i andre 
områder får behandling de ikke har nytte av, eller i noen tilfeller medfører unødig skade.  Å redusere 
ubegrunnet variasjon blir en sentral utfordring for å sikre befolkningen et likeverdig helsetilbud.  
 
Stortingsmeldingen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 (Meld. St. 12 (2015 – 2016) oppsummerer 
at helsetjenesten har gjennomgående utfordringer innen områdene kommunikasjon og involvering 
av pasienter og pårørende og kompetanse, læring og ledelse. Meldingen peker på at den norske 
helsetjenesten er god på overlevelse, men ikke nødvendigvis på opplevelse. Mange pasienter blir 
unødig skadet som følge av ytelser eller mangel på ytelser i helse- og omsorgstjenesten. Bedre 
samhandling, koordinering, kommunikasjon og medvirkning vil redusere og hindre pasientskader, 
unødig ventetid og ekstra belastning for pasienter og deres pårørende. 
 
Samfunnet beveger seg i retning mer individualisme. Det vil være en økende gruppe pasienter som i 
tillegg til å ha høye forventninger, også har stor kjøpekraft og betalingsvilje. Disse pasientene vil 
ønske å kunne kjøpe seg ut av eventuelle helsekøer, gjerne utfra en forventning om kvalitet. I 2016 
har omlag 500 000 nordmenn private helseforsikringer, hvorav nesten alle er betalt av arbeidsgiver.  
 
Det skal legges til rette for at pasientene i større grad har mulighet for å bli en del av 
behandlingsteamet, slik at de sammen med sine pårørende kan bidra mer aktivt i beslutninger om 
egen helse og behandling. Pasienter og pårørende skal være likeverdige samarbeidspartnere. 
Prinsippet om at «ingen beslutninger skal tas om meg – uten meg» får gradvis sterkere fotfeste.  Det 
vil være viktig å legge til rette for at pasientene skal få medbestemmelse uten at det medisinske 
ansvaret overlates til pasienten.  
 

3.3  Arbeidskraftperspektivet 

De demografiske endringene gir et økt behov for helsetjenester, men denne utfordringen kan ikke 
møtes med en tilsvarende økt vekst i spesialisthelsetjenesten. En framskrivning av behovet for 
personell, som følge av befolkningsendringene, viser at helseforetakene i Midt-Norge vil ha behov for 
25 pst. flere årsverk fram til 2030. Kommunene vil ha tilsvarende eller større behov. Dette vil ikke 
være bærekraftig.  
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Dette betyr at vi må behandle flere pasienter med relativt sett færre ansatte. Det krever at 
arbeidsprosesser og pasientforløp kontinuerlig forbedres, for å sikre tjenester i tråd med beste 
medisinske praksis, riktig ressursbruk og riktig bruk av kompetanse og teknologi. Det betyr også at vi 
må ta i bruk ny teknologi og tjenesteinnovasjon for å redusere kostnader og behovet for personell. 
Kompetansebygging sammen med primærhelsetjenesten vil også være sentralt for å gi bedre 
helhetlig tjenestetilbud og en mer riktig ressursbruk til pasientens beste.  
  
Innen enkelte fag og i enkelte geografiske områder er det rekrutteringsproblemer. Det er behov for 
bedre oversikt og styring av framtidige behov for bemanning og kompetanse.  Nasjonal 
bemanningsmodell er i ferd med å bli tatt i bruk og vil gi et godt grunnlag for en slik 
kompetanseplanlegging. Samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å sikre tilgang på riktig 
kompetanse i riktig antall er nødvendig. Kommunale helsetjenester vil stå overfor tilsvarende 
utfordringer og det vil derfor kunne oppstå konkurranse om arbeidskraft. Det er nødvendig med et 
godt samarbeid med kommunene om kompetanseplanlegging. 
 
Kompetansen som etterspørres i arbeidslivet, endrer seg raskt og vil kreve mye opplæring og etter- 
og videreutdanning. Utfordringer knyttet til å rekruttere er en ting, men å beholde ansatte kan bli en 
enda større utfordring. Det er blitt vanligere å skifte jobb i forhold til tidligere år. Helse Midt-Norges 
ambisjon er derfor å være en attraktiv arbeidsgiver som fremmer gode utviklingsmuligheter for den 
enkelte ansatte.  
 
Framover må vi sikre rett kompetanse på rett plass til rett tid. 

3.4 Kunnskaps – og teknologiperspektivet 

Framtida vil preges av veksten i tilgjengelig medisinsk kunnskap og teknologisk utvikling. Medisinsk 
forskning og innovasjon bringer fram nye behandlingsmuligheter, legemidler og medisinsk utstyr i 
stort omfang og stadig høyere tempo. Nye sykdomstilstander lar seg behandle og krevende 
behandlinger som tidligere enten var for kostbar eller medførte for stor risiko for pasienten, kan nå 
gjennomføres. Mulighetene endres, og påvirker hva spesialisthelsetjenesten kan gjøre – både på 
sykehus og utenfor sykehus.  
 
Vi må framover sikre at forskningsresultater og nye innovative løsninger blir tatt i bruk i tjenesten og 
at de danner grunnlag for en kunnskapsbasert og framtidsretta helsetjeneste. Helse Midt-Norge må i 
større grad nyttiggjøre seg av nærheten vi har til de store forsknings- og fagmiljøene i vår regionen, 
med tilgang på kompetanse og teknologi i verdensklasse.  
 
Medisinskfaglig og teknologisk utvikling kan få avgjørende betydning for hvor og hvordan man 
utfører diagnostikk og behandling, og dermed for organisering av helsetjenesten. Utviklingen kan 
komme til å gå i to retninger parallelt; ytterligere samling av spisskompetente miljøer og særlig 
ressurskrevende prosedyrer, samtidig som diagnostikk og behandlingsmuligheter desentraliseres. 
 
Teknologisk utvikling kan både bidra til ønsket spesialisering, for eksempel gjennom personlig 
tilpasset medisin, og til oversikt og håndtering av store mengder informasjon for bedre styring av 
helhet, eksempelvis gjennom sanntids deling av pasientinformasjon for god samhandling. Slik 
medisinsk-teknologisk utvikling øker, og prognosene for bruk av kostbare legemidler tilsier sterk 
kostnadsvekst og ytterligere spesialisering. 
 
Teknologiselskaper og -utviklere har identifisert helsesektoren som et stort satsingsområde for 
nyvinninger og innovasjon. Forventningen om at helsesektoren skal bli mer moderne og 
teknologibasert, vil forsterkes i årene framover.  
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Med nye personlige innrettede teknologiske hjelpemidler kommer tilfanget av digitalisert 
informasjon om helse og kropp til å skyte ny fart. «Big data» kan brukes både til å forebygge sykdom 
og bidra til bedre behandling. Dersom helsetjenesten klarer å utnytte potensialet i pasientenes vilje 
og evne til egendiagnostikk/egenbehandling og oppfølging, kan det redusere behovet for fysiske 
konsultasjoner eller kontakter betydelig.  
 
En annen side ved utviklingen er at de friske ønsker bekreftelse på at man er frisk. Flere aktører 
kobler mobil teknologi med kroppsnære sensorer som registrerer ulike kroppsfunksjoner som for 
eksempel blodtrykk, blodsukker og som varsler kritiske verdier og nivåer. Dette vil i neste omgang 
avdekke risikofaktorer og motivere til kontakt med helsetjenesten for å vurdere funn eller avdekke 
sykdom. Dette kan også øke presset på helsetjenesten. Flere ledende sykehus i USA har iverksatt 
prosjekter for å se på hvordan de kan ta imot og nyttiggjøre seg pasient-generert helseinformasjon 
for å sette inn forebyggende tiltak og tidlig innsats mot sine pasienter.  IKT vil kunne avgjøre 
helsetjenestens evne til å utnytte de muligheter man ser for seg på noen år gjennom å fange og 
nyttiggjøre seg data både til forebygging, diagnostikk og forebygging.  
 
De som ofte benevnes som «Generasjon Y» (født 1982 - 2000) er oppvokst med utstrakt bruk av 
internettbaserte «dingser». De henter derfor mye av sin kontakt og informasjon både i arbeid og i 
fritid og underholdning fra sine nettverk, og er typisk mer vant til å dele informasjon enn eldre 
generasjoner. Samfunnet vil derfor endre seg i retning nettverksbasert fram mot 2030. Med 
samfunnsendringen endrer våre ansatte og våre pasienter seg og vil forvente at nødvendig 
informasjon og svar «alltid» er tilgjengelig. Dette krever at vi endrer måten vi arbeider på. 
 
Det er store ulikheter i forhold til hvilke ressurser pasienter og deres pårørende har i forhold til å 
benytte seg av teknologi, slik som nettbaserte tjenester. Bruk av ny teknologi i den eldre 
befolkningen vil mest sannsynlig stige med de nye generasjoner som har erfaring fra teknologibruk i 
arbeidsliv og fritid. Likevel vil nok kunnskap om digital teknologi være mindre i den eldre 
befolkningen enn i andre grupper en god stund framover. Det vil være viktig å ha en bevissthet på å 
sikre at innføring av ny teknologi ikke bidrar til større ulikheter innen helsetjenesten i årene som 
kommer.  
 

3.5  Konsekvenser av utfordringsbildet/konklusjon på driverne  

Samfunnet er i stadig endring. Også helsetjenesten påvirkes av dette. Dagens måte å organisere og 
drive helsetjenestene på, svarer ikke på det som drivkreftene forteller oss. Flere blir syke, flere blir 
eldre, flere trenger hjelp over lengre tid, flere sykdommer kan behandles med ny og kostbar 
teknologi og medisiner, i tillegg til at forventningene til spesialisthelsetjenesten vokser. Vi vil 
framover ha utfordringer med å sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å dekke befolkningens 
framtidige behov for helsetjenester og til å utføre framtidige oppgaver. Så langt har vi møtt 
utfordringene med en vekststrategi, ved en betydelig økning i ressursene.  Dette er ikke lenger en 
bærekraftig strategi. Vi kan ikke lenger løse utfordringene ved å ansette flere folk og bruke mer 
penger.  
 
Vi må organisere tjenestetilbudet og arbeide annerledes enn før. Relativt blir det færre ansatte på 
flere pasienter. Vi må derfor organisere bruken av tilgjengelig personell og ledere på en bedre måte 
og sikre rett kompetanse fram i tid.  Vi må benytte mulighetene som utviklingen i medisinsk 
kunnskap, teknologi og innovasjoner kan gi oss. Vi må rigge oss for å ivareta og behandle de store 
sykdomsgruppene som kommer. For å lykkes må vi løse utfordringene i nært samarbeid med 
kommunene. De samlede ressurser i samfunnet må utnyttes bedre. Vi kan ikke fortsette som før, vi 
er nødt til å endre oss. 
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Vi står overfor et utfordringsbilde preget av høyt endringsbehov. Framtidas helsetjenester må ha 
nødvendig fleksibilitet og tilpasningsevne. Dette vil kreve at vi utvikler en kultur som sikrer både 
endringsvilje og endringskompetanse i organisasjonen.  
 
Framtida vil være preget av vanskelige prioriteringer og stor innsats for å sikre en bærekraftig 
utvikling slik som drivkreftene viser. Helsetjenesten vil ikke kunne tilby «alt til alle». Det vil være 
uforenlig både med samfunnets bærekraft og foretaksgruppas økonomiske bæreevne. Det forventes 
ikke realvekst i ressurstilgangen til spesialisthelsetjenesten de kommende årene ut over 
kompensasjon for aktivitetsvekst som følge av endring i befolkningens størrelse og sammensetning. 
Som bakteppe er det også viktig å ha med seg at enkelte land i Europa har hatt kutt i sine 
helsebudsjetter på grunn av en krevende økonomisk situasjon. God kontroll med økonomien er en 
forutsetning for riktige prioriteringer, og legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av 
spesialisthelsetjenesten. En tydelig prioritering må til for å skjerme og videreutvikle tilbudet til de 
pasientgruppene som har størst behov for å få sin behandling hos oss. Ikke minst må det en 
tydeligere prioritering til for at vi fortsatt kan gjøre nødvendige investeringer i bygninger, medisinsk 
teknisk utstyr, IKT og forskning og utvikling.  
 
Det er noen utviklingstrekk som kan utfordre den norske velferdsmodellen med likeverdig 
helsetilbud. Prioriteringer utfordres i to dimensjoner. For det første synes de økonomiske rammene å 
bli stadig strammere. For det andre gjennom at det stadig utvikles kostbar behandling til nytte for 
enkeltpersoner, uten at dette sees i et samfunnsperspektiv. Dette innebærer mindre penger til andre 
pasientgrupper og andre aktiviteter i sykehusene, hvis vi ikke evner å effektivisere driften 
tilsvarende. Konsekvensen kan bli at vi må ta beslutninger som utfordrer vår evne til å tilby en 
likeverdig helsetjeneste.  
 
Vi må samarbeide bedre internt i foretaksgruppa og med andre deler av helsetjenesten om en 
hensiktsmessig arbeids- og ansvarsdeling. God samhandling er avgjørende for å sikre befolkningen 
trygge, effektive og likeverdige helsetjenester. 

4. Strategi 2030 – «Fremragende helsetjeneste» 

Helse Midt-Norge legger til grunn en ambisjon om å tilby våre pasienter en fremragende 
helsetjeneste. En fremragende helsetjeneste oppnår vi kun i lag med pasienter og deres pårørende. 
Fremragende helsetjeneste dreier seg om å gi den enkelte pasient den beste tilgjengelige 
kunnskapsbaserte behandlingen som er tilpasset hans eller hennes konkrete situasjon og behov for 
behandling eller mestring. Fremragende helsetjenester betyr også at vi evner å prioritere og ser 
helsetjenesten som en helhet innenfor de ressursene vi har til rådighet.  Det betyr at 
spesialisthelsetjenesten av og til må si nei. 
 
Vi skal bidra til at pasientene tilbys en fremragende helsetjeneste uansett hvor de befinner seg i 
pasientforløpet.  Fremragende helsetjeneste betyr at vi tar et ansvar for å spille andre gode, både 
innen spesialisthelsetjenesten og i vår samhandling med kommunene. I dette ligger også at det 
tilrettelegges for at pasientene og deres pårørende skal gis mulighet til å delta aktivt i beslutninger 
om egen helse og behandling. Det handler om å skape et godt møte mellom pasient, pårørende og 
helsetjenesten. I en fremragende helsetjeneste blir alle pasienter og pårørende behandlet med 
respekt, opplever åpenhet, folkeskikk og god kommunikasjon i møte med vår tjeneste. Den offentlige 
helsetjenesten skal fortsatt være en bærebjelke i velferdsstaten, og være den tjenesten pasientene 
velger. Ambisjonene er høye. Vi ønsker å tilby befolkningen i Midt-Norge en god og framtidsretta 
helsetjeneste, både medisinsk, teknologisk og omsorgsmessig.  
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Vår ambisjon bygger både på vår visjon «På lag med deg for din helse» og regionens tre verdier;
respekt, trygghet og kvalitet. Dette er illustrert i figuren under. Utøvelsen av verdiene er vesentlig
for bygging av tillit og omdømme. Vår visjon og våre verdier ligger fast. Nå er det derfor den
foreslåtte ambisjonen me d tilhørende strategiske mål som er til høring.

5. S trategiske mål

Basert på vår visjon, verdier, utfordrings og mulighetsbilde t foreslås fire strategiske mål som redskap
for å oppnå ambisjonen om en fremragende helsetjeneste .

5.1 Vi innfrir p asientenes helsetjeneste

Nøkkelen til god helse ligger ikke nødvendigvis kun i fravær av sykdom alene. Stadig flere lever hele
eller store deler av livet med en diagnose eller skade. God helse ligger også i mestring; evnen til å
mestre s in egen situasjon, oppleve selvbestemmelse og føle verdighet. Denne erkjennelsen krever en
endring i måten vi møter pasientene på.

Å skape pasientenes helsetjeneste handler om å skape et godt møte mellom helsetjenesten, pasient
og pårørende. Pasientenes helsetjeneste handler også om holdninger og folkeskikk. Pasientene og
deres pårørende skal oppleve likeverdighet i sitt møte med helsepersonell. Pasientene skal få
tilpasset informasjon og opplæring samt ha reell mulighet til å delta i beslutninger knyttet til egen
behandling. Helsepersonell skal legge til rette fo r samvalg ved spørsmål om ulike
behandlingsalternativ og informerte valg. Dette vil kreve økende kompetanse innen
helsekommunikasjon .

Pasienten e s behov skal være utgangspunktet for utvikling, pra ksis og ledelse av helsetjenesten.
Spesialisthelsetjeneste n må sammen med kommunene le gge til rette for gode og helhetlige
pasientforløp, innen og på tvers av behandlingsnivå og geografi. Pasientene skal oppleve at vi
samarbeider tett med andre for å gi en helhetlig behandling. Ikke minst vil anskaffelse av en felles
pasient journalløsning med kommunen e muliggjøre dette.

I 2030 innfrir vi pasientenes helsetjeneste. Dette betyr ;
Vi har pasientenes behov som utgangspunkt for all behandling og kjernen i all p leie
V i legger til rette for at pasienter og pårørende tar del i behandlingen og mestrer sin
situasjon på en god måte
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 Våre pasienter opplever likeverdighet i møte med helsepersonell 
 Våre pasienter opplever tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester 
 Våre pasienter opplever èn helsetjeneste som kommuniserer godt og deler informasjon på 

tvers av nivåene 
 

 

5.2 Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse 

Oppdatert og god utnyttelse av kunnskap er en forutsetning for å levere trygge og gode 
helsetjenester gjennom hele pasientforløpet, og for å utnytte ressursene effektivt. Våre beslutninger 
og handlinger skal baseres på kunnskapsbasert praksis. Systematisk innhenting og anvendelse av 
brukererfaringer vil være viktig del av kunnskapsgrunnlaget. 
 
Vi kan framover ikke lenger tilby alt til alle. Det vil ikke være forenlig med vår bæreevne. Vi må 
prioritere tydeligere for å skjerme og videreutvikle tilbudene til de pasientgruppene som har størst 
behov for å få behandling hos oss. Det betyr også å fjerne ubegrunnet variasjon. Utfordringen 
handler ikke bare om at noen får for mye behandling, men også at andre får for lite, og at noen får 
feil behandling.  
 
Utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon, kunnskapsoppsummeringer, bruk av 
teknologi, kvalitetssystemer og ledelse er sentrale virkemidler for en kunnskapsbasert helsetjeneste.  
Gode helsetjenester er avhengige av å skape og ta i bruk ny kunnskap, omsette forskning til 
innovasjon og bedre praksis. For å drive gode sykehus er klinisk forskning i klinikken/avdelingene og 
implementering av ny kunnskap i klinisk praksis gjennom lokale og regionale pasientforløp viktig. 
Utviklingen av kultur for å forbedre og finne nye måter å arbeide og samarbeide på blir viktig. 
 
Medisinskfaglig utvikling og utvikling innen helseteknologi er internasjonal i sin natur. Selv om det vil 
utføres mye fremragende forskning og innovasjon i Midt-Norge og Norge frem mot 2030, vil en stor 
del av grunnlaget for medisinskfaglig utvikling og utvikling innen helseteknologi komme utenfra. 
Samfunnet utvikler seg i retning nettverksbasert, derfor vil våre ansatte også utvikle seg i samme 
retning. Endringstakten vil øke med økt tilgang på kunnskap. Mye av denne kunnskapen vil være 
tilgjengelig innenfor nettverk på tvers av industrier. Helse Midt-Norge bør derfor legge vekt på å 
bygge systemer og kultur som gjør at vi kan delta i og invitere til at industri, akademia, nasjonale og 
internasjonale helsetjenesteaktører deltar i våre nettverk, og at vi kan delta i andres nettverk. 
Det er viktig å utnytte potensialet til forskning og innovasjon for å effektivisere helsetjenesten.  Vi må 
bli bedre til å utnytte fordelene av å ha nærhet til store og viktige samfunnsinstitusjoner og bedrifter, 
som for eksempel NTNU og SINTEF. 
 
Innovasjon vil være en nøkkelfaktor for å redusere det økende gapet mellom ressurser og behov i 
framtidens helsetjeneste. Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre tjenester, men 
også om endringer i virksomheten i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser, 
organisatoriske løsninger og pasientflyt. 
 
Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko og det hender at pasienter og brukere blir unødig 
skadet i møte med helsetjenesten. For at pasientene skal motta en trygg og sikker behandling, må 
også helsepersonell ha det trygt og sikkert på arbeidsplassen. God pasientsikkerhet gjør på sin side 
arbeidsplassen til et tryggere sted for medarbeiderne.  For å kunne unngå uønskede hendelser i 
helsetjenesten er det nødvendig å bli mer bevisst på sammenhengen mellom arbeidsmiljø, 
pasientsikkerhetskultur og risiko for uønskede hendelser. Vi må bygge en felleskapskultur der vi 
lærer av hverandre og utvikler kompetanse på tvers. 
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I 2030 tar vi i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse. Dette betyr; 
 Vi baserer all pasientbehandling på kunnskapsbasert praksis 
 Vi er tydelige på at vi ikke kan tilby «alt til alle» 
 Vi legger standardiserte pasientforløp til grunn 
 Vi gir pasientene trygge tjenester av god kvalitet 
 Vi ser pasientsikkerhet i sammenheng med helse- miljø og sikkerhetsarbeid 
 Vi har en endringskultur som baserer seg på åpenhet, kontinuerlig læring og deling av 

erfaringer 
 Vi har bygd systemer og kultur som gir muligheter til nettverkssamarbeid med industri, 

akademia, nasjonale og internasjonale helsetjenesteaktører 
 Vi forbedrer oss gjennom brukererfaringer, forskning, kontinuerlig utvikling og innovasjon 
 Vi er offensive i å ta i bruk ny teknologi for å gi pasientene god behandling innenfor gjeldende 

økonomiske rammer  
 Vi har gjennom arbeid med innovasjon bidratt til at ny kunnskap blir omsatt til god praksis og 

deles med andre 
 

5.3 Vi rekrutterer, utvikler og beholder høyt kompetent personell  

Motiverte ansatte og deres kompetanse er sykehusenes og helsetjenestens viktigste ressurs. 
Spesialisthelsetjenesten må være en god arbeidsplass som sørger for å ivareta medarbeiderne og 
deres kompetanse. Helse Midt-Norge må bli en attraktiv arbeidsgiver for å rekruttere, utvikle og 
beholde medarbeidere. Å lykkes med utdanning, rekruttering og kompetanseutvikling er avgjørende 
for å nå ambisjonen om en fremragende helsetjeneste.  
 
Driverne medfører et krav om betydelig endring i arbeidsprosessene, organiseringen, hvordan 
teknologien understøtter pasientbehandlingen, og dermed hvordan kompetansen brukes. 
Digitalisering og automatisering vil kunne bidra til å minske ressursbehovet på enkelte områder, 
mens nye områder og kompetansefelt vil vokse fram innen bl.a. IKT, fysikk, biologi og logistikk. 
Rett kompetanse skal møte pasienten i hele forløpet. Det betyr at kompetansen må organiseres og 
styres i forhold til pasientforløp og pasientbehandling. Kvaliteten skal sikres gjennom at 
medarbeidere med relevant og dokumentert kompetanse gjennomfører behandlingen. Dette åpner 
opp for at vi kan tenke annerledes på hvem som utfører aktiviteten gjennom oppgavedeling i forhold 
til den profesjonsbaserte planleggingen vi hittil har bygget på.  
 
Vi trenger å videreutvikle kulturen for å drive kontinuerlig endringsarbeid, bli bedre i planlegging av 
aktiviteten og sikre at pasienten møter den kompetente medarbeider og det kompetente teamet, og 
som planlegger for fremtidens kompetansebehov. Å være leder i spesialisthelsetjenesten er krevende 
og fokuset på lederutvikling må derfor styrkes.  
 
Behovet for kunnskapsoppdatering, etter- og videreutdanning øker fordi fagutvikling og teknologisk 
utvikling stadig går raskere. Derfor må vi legge til rette for mer effektiv læring og utvikling i 
arbeidshverdagen.  
 
Sammen med utdanningsinstitusjonene må det framtidige behovet estimeres bedre og innholdet 
videreutvikles slik at det blir mer relevant i forhold til pasientenes og tjenestens behov. Videre må 
spesialisthelsetjenestens lovpålagte hovedoppgave om utdanning planlegges og gjennomføres med 
økt kvalitet og riktig ressursbruk og tettere integrert i daglig drift. Læringsmål må nås raskere 
gjennom å videreutvikle måten opplæring, grunn-, etter- og videreutdanning gjøres på.  
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I 2030 rekrutterer og beholder vi høyt kompetent personell. Dette betyr; 
 Vi er en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass som sørger for ivaretakelse av 

medarbeiderne og deres kompetanse 
 Vi rekrutterer, utvikler og beholder personell med rett kompetanse 
 Vi har en fellesskapskultur der vi lærer av hverandre og bygger kompetanse på tvers 
 Vi har synlige og ansvarlige ledere som arbeider mot felles mål 
 Vi planlegger kompetanseutvikling, utdanning og virksomheten slik at den er tilpasset 

pasientenes og tjenestens behov 
 Vi har styrket samarbeidet med utdanningssektoren for å sikre at framtidige 

medarbeidere utdannes i rett antall og med riktig kompetanse 
 Vi utvikler og deler kompetansen sammen med primærhelsetjenesten og andre aktører 

som medvirker i pasientforløpene  

 

5.4 Vi er gode lagspillere  

Det er nødvendig å få samhandlingen innenfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten til å fungere hver for seg. Like nødvendig er det å få samhandlingen mellom 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten til å fungere. En 
samhandlingsorientert helsetjeneste til en aldrende befolkning med mer sammensatte lidelser vil 
være preget av mange overganger og behov for presisjon i samhandlingen både i forhold til 
helsefaglig kvalitet og tid/logistikk. Dette krever godt lagspill. 
 
Innebygget kunnskap i systemet for kommende felles pasientjournal betyr at helsearbeiderne får 
hjelp til å gi riktig behandling til riktig tid, i tråd med beste praksis for pasientbehandling. 
Pasientjournalen skal også redusere mulighetene til å gjøre feil. Koblet sammen med forutsigbare 
pasientforløp får vi en mer effektiv og sammenhengende helsetjeneste som øker pasientsikkerhet og 
kvalitet på tvers av helsetjenestenivåene i hele regionen. 
 
Utvikling og endring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom pasienter, pårørende, 
helseforetakene, kommunene og andre som yter helsetjenester. Framtidas kapasitetsutfordringer 
må i større grad løses ved at pasientene behandles utenfor sykehus. Det betyr forebygging, nye 
pasientforløp, innovasjon, bruk av ny teknologi og ikke minst samarbeid i og om helse på tvers av 
nivåer. Vi må tenke annerledes om hva en spesialisthelsetjeneste og et sykehus er. En påstand er at 
vi hittil har vært altfor opptatt av å organisere husene, ikke så mye av tjenestene som ytes der. De 
globale trendene trekker i retning av at helsetjenestene i økende grad flytter hjem til den enkelte.  
 
Våre pasienter skal få rett behandling på rett sted til rett tid. Dette krever også en tydeligere 
oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene. I den videre utvikling av sykehustilbudet, må alle 
sykehus samarbeide tettere enn i dag. Skal vi evne å opprettholde en desentralisert helsetjeneste og 
unngå sentralisering, må sykehusene i større grad arbeide sammen i team. Nasjonal helse og 
sykehusplan legger til grunn at det skal være team av sykehus akkurat som det skal være team av 
helsepersonell. Små og store sykehus er gjensidig avhengige av hverandre. Store sykehus må for 
eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus, for å utnytte felles kapasitet og kompetanse. Da blir 
det viktig for tryggheten og kvaliteten i behandlingen at samhandlingen mellom sykehusene bygger 
på god rolleforståelse og gjensidig respekt. Dette krever også et godt lagspill. 
 
En fremragende helsetjeneste fordrer også et godt internt lagspill i hvert enkelt sykehus, DPS og 
DMS. Ulike profesjoner må jobbe sammen i velfungerende team, slik at kompetansen utnyttes til det 
beste for pasientene.  
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Vi må utvikle en kultur for helhet der det er resultatene for pasientene som teller. Dette innebærer 
forpliktelser om samarbeid både innen og mellom ulike lokasjoner, positiv omtale av kollegaer og 
gjensidig støtte og hjelp for å bedre virksomheten. Vi skal være lagspillere, som alle skal bidra til å 
spille andre gode.  
 
Presset på spesialisthelsetjenesten er avhengig av tilbudet som gis i kommunene. Presset som 
kommunene opplever er avhengig av tilbudet som gis i spesialisthelsetjenesten. Resultatet av det 
tjenestetilbudet pasientene får er helt avhengig av samarbeid og samordning.  
 
Det er ikke et mål at aktiviteten i spesialisthelsetjenesten skal øke, snarere tvert i mot. For å møte 
framtidas utfordringer må spesialisthelsetjenesten interessere seg mer for hva den kan bidra med 
både for å forebygge at pasientene ikke trenger behandling i spesialisthelsetjenesten og ved å bidra 
til at de som har fått behandling mestrer sine liv med sykdom. Herunder må spesialisthelsetjenesten i 
større grad bistå kommunene med nødvendig kunnskap og kompetanse som kan nytte gjøres i 
forebyggende arbeid.  
 
 
I 2030 er vi gode lagspillere. Dette betyr; 

 Vi tilbyr en god og sammenhengende helsetjeneste  
 Vi har et tett og forpliktende samarbeid om behandling og personell  
 Vi har en kultur for helhet, der det er resultatene for pasientene som teller 
 Våre pasienter får rett behandling på rett sted til rett tid 
 Vi tar en aktiv rolle i videre utvikling av samhandling med kommunene 
 Vi har et folkehelseperspektiv og bidrar til oppbygging av kunnskap om bedre 

forebygging, behandling og oppfølging av de store sykdomsgruppene 

6. Bruk og operasjonalisering av Strategi 2030 

Strategi 2030 vil, når denne blir vedtatt, være vår rettesnor for utvikling og prioriteringer i årene som 
kommer. Det vil være viktig at strategien gjøres kjent og brukes aktivt i organisasjonen. Strategien vil 
være på et overordna nivå. Operasjonalisering av strategien vil både skje gjennom arbeid med 
utviklingsplaner og andre regionale fagplaner, samt videre arbeid med utvikling av kultur, lederskap 
og medarbeidere i foretaksgruppa.  
 
Sammenhengen mellom ulike strategier og planer er illustrert i figuren nedenfor. Alle 
helseforetakene starter nå arbeidet med å lage utviklingsplaner. Arbeidet med utviklingsplaner vil ha 
en langt bredere og omfattende involvering og medvirkning enn hva arbeidet med Strategi 2030 har 
hatt. Utviklingsplanene skal virke sammen med langtidsplan/langtidsbudsjett og skal gi samlet 
retning for utvikling av kompetanse, teknologi, samhandling, organisering, bygg mv. Utviklingsplanen 
skal vise mulige endringer i oppgavefordeling og sykehusstruktur, aktivitet, kapasitetsbehov, 
organisering og driftsøkonomi, samt konsekvenser av endringer og alternative løsninger. 
Utviklingsplanene skal beskrive et målbilde og tilhørende tiltak som leder til pasientenes 
helsetjeneste og god pasientbehandling.  
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Helse Midt - Norge RHF har et ansvar for at utviklingsplanene i helseforetakene sees i sammenheng og
sikrer det totale helsetilbudet i regionen. Basert på de lokale utviklingsplanene og sørge for ansvaret
vil Helse Midt - Norge RHF utarbeide en regional utviklingsplan. Denne vil inngå som grunnlag for
Helse og omsorgsdepartementets n este revisjon av Nasjonal helse og sykehusplan. Revidering av
øvrige regionale strategier og fagplaner vil bli gjennomført etter at Strategi 2030 og utviklingsplanene
er vedtatt.

Det legges opp til at Strategi 2030 rulleres hvert fjerde år.
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Forslag til vedtak: 

Frøya kommunes høringsinnspill til  departementet i «forslag om endringer i 

primærhelsemeldingen og oppgavemeldingen» er som gjengitt i kursiv i  saksopplysningene. 

 

Vedlegg: 

 
Høringsnotat 

Høringsinstanser 

 

Saksopplysninger:   
 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et høringsnotat med forslag til lovendringer blant annet i 

forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen. 

Det foreslås blant annet å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Videre foreslås det lovendringer som er nødvendige i forbindelse med overføring av 

tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene  

Forsøk med overføring av driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner. 

 I høringsnotatet foreslås også endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven 

og tannhelsetjenesteloven for å tydeliggjøre tjenestenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge 

vold og seksuelle overgrep.  

I tillegg foreslås det lovendringer for å tydeliggjøre kontaktlegeordningen samt kommunens plikt til 

psykososial beredskap og oppfølging. 

Stortinget har besluttet å overføre det offentliges ansvar for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til 

kommunene. Stortinget har også vedtatt at det skal etableres en forsøksordning hvor kommuner kan få 

ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS).         Dette skjedde ved Stortingets behandling av 

Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner og Innst. 333 S 

(2014-2015) den 9. juni 2015. 

Videre har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag ved behandlingen av Meld. St. 14 (2014-2015) 

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet den 12. november 2015. Forslaget til lovfesting av 



kompetansekrav er en del av departementets oppfølging av kommunens plikt til psykososial beredskap 

og oppfølging, er ikke omtalt i meldingen. 

Det tas sikte på å legge frem en lovproposisjon våren 2017. 

 

Om høringsnotatet 

Høringsnotatet inneholder lovforslag knyttet til følgende oppgaver/tema: 

• Krav om at kommunen må ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, helsesøster 

og jordmor. Det tas sikte på at lovendringen skal tre i kraft 1. januar 2018.  

• Krav om at kommunen må ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg. Disse 

lovendringene skal etter planen tre i kraft først fra 1. januar 2020. 

• Lovfesting av at kommunen skal ha veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

på tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har overfor kommunene 

• Tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring. 

• Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep. 

• Etablering av en forsøksordning hvor kommuner kan få ansvar for å drifte 

distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

• Lovendringer som er nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra 

fylkeskommunene til kommunene. Kommunens ansvar foreslås regulert i helse- og 

omsorgstjenesteloven, mens pasientens rettigheter foreslås regulert i pasient- og 

brukerrettighetsloven. 

• Tydeliggjøring av kontaktlegeordningen for alle helseinstitusjoner som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven. 

• Tydeliggjøring av kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og 

oppfølging. 

 

 

Uttalelse- høringssvar fra Frøya kommune 
 

Lovfesting av profesjoner 

En opplisting av noen lovpålagte profesjoner og utelukking av andre som  kanskje er like viktige , vil 

gjøre kommunen mindre fleksibel i sin vurdering av hvilken kompetanse som er til det beste for å 

dekke brukernes behov til enhver tid. Så fort man lovfester noe, er det fare for at kommunene 

prioriterer dette fremfor andre behov som befolkningen i kommunen per tid har. Dette kan også 

virke mot intensjonen om økt tverrfaglighet og kompetansebredde som ligger i 

primærhelsemeldingen. 

En annen utfordring for kommuner i distriktet vil være å faktisk innhente den kompetansen som er 

lovpålagt. Som eksempel har Frøya kommune hatt utlyst en psykologstilling over lengre tid, uten å 

lykkes å ansette noen i stillingen. Ved å si at man skal ha knyttet til seg profesjonen, dvs om 

nødvendig samarbeide med andre kommuner/private tjenesteytere, vil man risikere proforma 

stillinger med liten praktisk nytte for kommunen. 

Kommunal veiledningsplikt 



Det er vurdert fra departementet side at denne veiledningsplikten ikke vil få store økonomiske 

konsekvenser for kommunene. Dette grunngis i at dette er lovfesting av allerede gjeldende praksis. 

Det er viktig å presisere at dette ikke kan anta en form som bidrar til økte ressurskrav for 

kommunene uten at det følger sentrale midler med. 

Krav til ledelse 

Det er positivt at det settes fokus på ledelse og styringssystemer for kommunale tjenester. 

Pasient- bruker- og pårørendeveiledning 

Dette er en viktig kommunal rolle i folkehelseperspektivet, men også for å sikre trygge innbyggere. 

Her er det også viktig å samarbeide med frivilligsentraler og brukerorganisasjoner.  

Forebygging, avdekking og avverging av vold og seksuelle overgrep 

Det er mye å hente innen dette arbeidet, også kommunalt. Det er derfor viktig med en tydeliggjøring 

i lovverket av dette. 

Videre er det viktig at kommunene tar dette inn i sine handlingsplaner, og gjør sine virksomheter i 

stand til å forebygge, avdekke og avverge gjennom økt kompetanse hos tjenestetilbyderne. 

Forsøksordning for kommunal drift av DPS 

 Pr i dag er ansvarsfordelingen mellom kommune og distriktpsykiatrisk senter (DPS) som følger:  

Fastlegen forestår enkel utredning, behandling, medisinering og skal ivareta medisinsk koordinator   

funksjon. De kommunale psykiatritjenestene bistår med boveiledning og et meningsfullt 

aktivitetstilbud. De skal kunne observere pasientene for de som har behandlingsansvar (fastleger, 

DPS). Det skal gis et behandlingstilbud, - hovedsakelig gruppebasert (KID-kurs etc.), til lettere 

psykiske lidelser. DPS håndterer saker der det kreves utredning og behandling som er mer avansert 

enn det fastlegene kan tilby.  

Frøya kommune mener at dette forslaget er et stort steg i feil retning. En forsøksordning i seg selv 

vil kunne pulverisere allerede gode fagmiljøer, og kanskje påvirke tilbudet i de kommunene som blir 

omfattet av dette. Vi vet at det særlig for distriktskommuner er vanskelig å tiltrekke seg riktig 

kompetanse, og det er viktig at utredning og behandling som er mer avansert enn det fastlegene kan 

tilby, foregår i et godt og tilstrekkelig stort fagmiljø som dagens DPSer representerer. Man kan 

likevel se på bedring av samarbeid og samarbeidsformer mellom kommunene og DPS, slik at 

tjenesten for brukerne føles mest mulig strømlinjeformet. 

Frøya kommune ser ikke at en slik forsøksordning og en eventuell forvaltningsreform vil gi brukerne 

bedre tjenester innenfor psykiatrifeltet.  

Overføring av offentlige tannhelsetjenester til kommunene, jfr. oppgavemeldingen 

Overføring av tannhelsetjenestene til kommunene vil være en vesentlig endring både administrativt 

og økonomisk.  

Dagens tannhelsetjeneste synes å fungere bra,  med likhet i tjenestetilbudet til brukerne. 

Undersøkelser fra Danmark viser at man bør opp i en kommunestørrelse på 50.000 mennesker, for å 

kunne drive en bærekraftig tannhelsetjeneste.   

Man bør heller se på forsterkningen av den forebyggende siden av tjenesten, og styrke 

veiledningsmulighetene i kommunene fremfor å overføre ansvar for drift til kommunene. Vi mener 



nøkkelen til en mer effektiv og forbedret tannhelsetjeneste,  og lavere kostnader på lang sikt, ligger i 

forebyggende arbeid.  

I uttalelser fra tannleger legges det vekt på at det i dagens fylkeskommunale drift er et godt blandet 

og veldig variert behandligsspektrum, dvs. det føles givende å behandle både barn, voksne, eldre og 

funksjonshemmede pasienter. Man frykter at man i en kommunalt driftet tannhelsetjeneste vil miste 

voksne pasienter og kun arbeide med de tyngre pasientene, pasienter fra sykehjem og barn. Det gjør 

det mindre attraktiv for tannleger å jobbe på en kommunal tannklinikk, noe som igjen kan medføre 

vanskeligere rekruttering,  mer utskifting i bemanning, mer ustabil drift og dermed større kostnader. 

Frøya kommune mener dette er en feilslått reform som ikke vil bidra til bedre tannhelsetjenester for 

brukerne og med fare for store ulikheter i tilbud fra kommune til kommune. 

For selve tannhelsetjenesten betyr overføringen til kommunene en desentralisering. Vi etterlyser ett 

større søkelys i høringen på hva en overføring av tannhelsetjenesten innebærer i forhold til 

kostnader, kvalifisert personal, fagmiljø og behandling av pasienter. 

Om en  lovendring om kommunal ansvarsovertakelse gjør det lettere å møte de utfordringene man 

møter i tannhelsetjenesten, særlig på det forebyggende området, anses som svært usikkert. 

Helseinstitusjoners plikt til å oppnevne en kontaktlege 

  Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten foreslås pålagt en plikt til å oppnevne kontaktlege for    

pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller  

oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. 

Dette er et forslag uten betydning (økonomisk/administrativt) for kommunen, men av stor positiv 

betydning for brukerne av spesialisthelsetjenesten. Kommunen støtter denne tydeliggjøringen. 

Det er imidlertid viktig at man ivaretar brukerens interesser og åpner for bytte av kontaktlege 

dersom dette er et ønske fra bruker.  

Kommunens plikt til psykososial beredskap og oppfølging 

I forslaget til lovregulering i helse-og omsorgstjenesteloven, legges det inn en tydeliggjøring hva 

gjelder kommunenes ansvar for psykososial beredskap og oppfølging. Her ligger det et krav om 

beredskap og beredskapsplanlegging. Det foreslås ikke noen lovfesting av psykososiale kriseteam 

eller hvordan disse skal organiseres. Det ligger derfor til hver enkelt kommune å vurdere om dagens 

beredskap fyller lovkravet. 

Oppsummering og konklusjon  

Likeverdige og helhetlige tjenester, med like tilbud uavhengig av hvilken kommune du bor i, bør 

alltid være ledestjernen for all drift av tjenester. 

Pasientens behov i sentrum, gode og likeverdige tjenester synes også å være formålet med 

primærhelsemeldingen og oppgavemeldingen. Man anser at deler av lovendringene fremsatt i 

høringen støtter dette formålet, mens andre, som overføring av tannhelsetjenester og drift av DPS til 

kommunene, heller vil bidra til det motsatte. 

Vurdering 

 

Rådmann har nedsatt en gruppe/innhentet tilbakemeldinger fra aktuelle fagfolk, som har sett 

gjennom de nye lovforslagene. Eksternt har rådmann innhentet synspunkter fra 

tannhelsetjenesten. Tilbakemeldingen fra gruppen er som gjenngitt i saksopplysninger. 



Rådmann innstiller på at gruppens uttalelse (gjengitt i kursiv) er Frøya kommunes uttalelse til 

departementet i saken. 
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1 Innledning - bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en rekke endringer i helse- 
og omsorgstjenestelovgivningen.  

Endringsforslagene er en del av departementets oppfølging av forslag i Meld. St. 26 
(2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (heretter betegnet med 
kortformen "Primærhelsetjenestemeldingen"), som ble fremlagt 7. mai 2015. Forslagene 
er omtalt i høringsnotatets kapittel 3. I tillegg foreslås det enkelte lovendringer som ikke 
er omtalt i Primærhelsetjenestemeldingen, jf. høringsnotatets kapittel 6 og kapittel 7. 

Departementet viser også til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat 
av 1. juni 2016 hvor det foreslås lovendringer som inngår i gjennomføringen av 
kommunereformen. Regjeringen la 20. mars 2015 frem Meld. St. 14 (2014-2015) 
Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner (heretter også betegnet med 
kortformen "Oppgavemeldingen"). I stortingsmeldingen foreslås det å overføre til 
kommunene en rekke oppgaver på ulike samfunnsområder som i dag er tillagt 
fylkeskommunene, fylkesmennene og staten. Denne stortingsmeldingen inngår i 
regjeringens arbeid med en kommunereform som springer ut av regjeringens politiske 
plattform (Sundvolden-erklæringen) og forslag i Prop. 95 S (2013-2014) 
Kommuneproposisjonen 2015 med en egen meldingsdel om kommunereformen. I denne 
meldingen ble behovet for reform, kriteriene fra ekspertutvalgets delrapport, samt en 
omtale av prosess og virkemidler presentert.  

Kapittel 1 i Oppgavemeldingen inneholder en generell omtale av hensynene bak 
kommunereformen og behovet for oppgaveoverføringer. Målene for reformen er gode og 
likeverdige tjenester til innbyggerne, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, 
bærekraftige og økonomisk robuste kommuner og styrket lokaldemokrati. For å oppnå 
dette forutsettes det endringer i kommunestrukturen gjennom sammenslåing til større og 
mer robuste kommuner. Det er et mål å gi mer makt og myndighet til kommunene, slik at 
flere oppgaver kan løses nærmere innbyggerne. I Oppgavemeldingen vises det blant annet 
til at kommunene er sentrale aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer og håndtere 
viktige fremtidige velferdsreformer. Dette stiller store krav til kommunene, som må rustes 
for å kunne møte fremtidens krav og behov.  

I meldingen legges det til grunn at økt oppgaveomfang og flere spesialiserte oppgaver 
sammen med økte krav til kvalitet i tjenestene og økte forventninger fra innbyggerne, 
stiller store krav til kommunene om sterke fagmiljøer samt tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse. En forutsetning for overføring av oppgavene er derfor større og mer robuste 
kommuner. Av meldingen fremgår at det er regjeringens mål å gjennomføre 
kommunereformen slik at den kan iverksettes 1. januar 2020. Det tas sikte på å legge 
frem en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig 
med forslag om ny kommunestruktur og nytt folkevalgt nivå.     

Som det vil fremgå henger flere av de lovendringsforslag som foreslås i herværende 
høringsnotat tett sammen med kommunereformen og gjennomføringen av denne. 
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Departementet viser her særlig til høringsnotatets kapittel 4 og kapittel 5 som omhandler 
forslag fremsatt i Oppgavemeldingen. 

Frist for innsendelse av høringsuttalelser er 1. oktober 2016. 

2 Oppsummering av høringsforslaget 
I høringsnotatets kapittel 3 foreslås det som nevnt en rekke lovendringer i tråd med 
forslag fremsatt i Primærhelsetjenestemeldingen.  

I punkt 3.2 foreslås det for det første lovfestet at kommunen skal ha lege, sykepleier, 
fysioterapeut, helsesøster og jordmor knyttet til seg. Det tas sikte på at lovendringen skal 
tre i kraft fra 1. januar 2018. For det andre foreslås det lovfestet at kommunene også skal 
ha psykolog, ergoterapeut og tannlege knyttet til seg. Når det gjelder disse tre gruppene 
tas det sikte på at lovendringene først skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Som det vil 
fremgå henger lovfesting av disse gruppene nært sammen med kommunereformen, jf. i 
den forbindelse Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat av i dag hvor 
det foreslås lovendringer som inngår i gjennomføringen av kommunereformen. 

I punkt 3.3 foreslås det lovfesting av at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal 
ha en veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten. Forslaget tilsvarer den 
veiledningsplikt som i dag gjelder for spesialisthelsetjenesten overfor de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 6-3. 

I høringsnotatets punkt 3.4 diskuteres behovet for å tydeliggjøre krav til ledelse i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forslaget må sees i sammenheng med Helse- og 
omsorgsdepartementets forslag til ny forskrift om styringssystem i helse- og 
omsorgstjenesten. Forskriften er foreslått å skulle erstatte forskrift 20. desember 2002 nr. 
1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten og inneholder direkte og indirekte 
krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Etter en helhetsvurdering 
har departementet kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke er formålstjenlig å 
også foreslå lovendringer for ytterligere å tydeliggjøre krav til ledelse i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten.  

I punkt 3.5 foreslås det lovendringer for å tydeliggjøre ansvaret for pasient-, bruker- og 
pårørendeopplæring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Forslaget må sees i 
sammenheng med Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat av 1. oktober 2015 om 
styrket pårørendestøtte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Departementet 
foreslo her å oppheve helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, og erstatte denne med en ny 
pliktbestemmelse som samler og tydeliggjør kommunens ansvar overfor de som har et 
særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunene pålegges å tilby nødvendig pårørendestøtte i 
form av avlastning, informasjon, opplæring og veiledning, og omsorgsstønad.  

Helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 
seksuelle overgrep drøftes i punkt. 3.6. Departementet foreslår endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven for å 
tydeliggjøre tjenestenes ansvar. 
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I høringsnotatets kapittel 4 redegjøres det for etablering av en forsøksordning hvor 
kommuner kan få ansvar for å drifte distriktspsykiatrisk sentre (DPS). Forslaget om en 
slik forsøksordning ble fremmet i Oppgavemeldingen. I dag har de regionale 
helseforetakene (RHF) i all hovedsak både et sørge for-ansvar og et driftsansvar for 
landets DPSer. Den beskrevne forsøksordningen innebærer at RHF fortsatt skal ha et 
sørge for-ansvar for DPS-tjenesten, samtidig som det åpnes for at RHFene kan inngå 
avtale med utvalgte kommuner om driftsansvar for tjenesten. Kommunalt driftsansvar 
innebærer at kommunen eller kommunene innenfor RHFets sørge for-ansvar får rådighet 
over personell og ressurser, og at kommunen(e) i større grad får anledning til å se DPS-
tjenestene i sammenheng med øvrig kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud. Forsøket 
foreslås gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig 
forvaltning (forsøksloven).  

I kapittel 5 foreslås lovendringer som er nødvendig for å overføre ansvaret for 
tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Også forslaget om 
ansvarsoverføring ble fremmet i Oppgavemeldingen. Meldingen ble behandlet av 
Stortinget 9. juni 2015, hvor et flertall vedtok at ansvaret for tannhelsetjenester, herunder 
odontologiske spesialisttjenester, bør overføres til kommunene. Det foreslås i dette 
høringsnotatet å regulere kommunens plikter knyttet til tannhelsetjenester i helse- og 
omsorgstjenesteloven, mens pasientens rettigheter foreslås regulert i pasient- og 
brukerrettighetsloven. Dagens lovstruktur med en egen tannhelsetjenestelov foreslås ikke 
videreført. Regjeringens mål er å gjennomføre kommunereformen slik at den kan 
iverksettes 1. januar 2020. Det tas derfor sikte på at forslag til lovendringer som er 
nødvendige for å overføre ansvaret for tannhelsetjenester til kommunene, skal tre i kraft 
fra samme tidspunkt. 

Departementet understreker at lovforslaget i dette høringsnotatet er resultat av en revisjon 
og innebærer ingen reform når det gjelder omfanget av det offentliges ansvar for 
tannhelsetjenester. Lovforslaget innebærer i hovedsak en videreføring av gjeldende rett 
etter tannhelsetjenesteloven, men med enkelte mindre utvidelser av kommunens plikter på 
dette området sett i forhold til de plikter som fylkeskommunen har i dag. Lovforslaget 
viderefører i store trekk pasienters rettigheter til tannhelsehjelp slik disse i dag er nedfelt i 
tannhelsetjenesteloven, med enkelte justeringer som følge av endret begrepsbruk mv. 

I kapittel 6 foreslås det en lovendring for å tydeliggjøre at alle helseinstitusjoner som 
omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal ha plikt til å oppnevne kontaktlege for 
pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling 
eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. Plikten til å oppnevne 
kontaktlege for disse pasientene er i dag pålagt helseforetaket. 

I kapittel 7 foreslås det en lovendring av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 
nummer 3 for å tydeliggjøre kommunens plikter når det gjelder psykososial beredskap og 
oppfølging. Forslaget innebærer i all hovedsak presisering av gjeldende rett. 

Det redegjøres for samlede administrative og økonomiske konsekvenser av forslagene i 
kapittel 8. Som det vil fremgå er det i høringsnotatets øvrige kapitler inntatt mer detaljerte 
redegjørelse for administrative og administrative konsekvenser av de ulike forslagene. 
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I kapittel 9 er det inntatt spesielle merknader til de ulike lovendringsforslagene. Selve 
lovendringsforslagene er inntatt i kapittel 10. 

3 Oppfølging av forslag i Meld. St. 26 (2014-2015) 
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

3.1 Innledning - bakgrunn 

Som nevnt fremla Regjeringen 7. mai 2015 Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet (Primærhelsetjenestemeldingen). I meldingen 
vises det til at regjeringens politiske plattform gir tydelig uttrykk for den politiske viljen 
til å forbedre den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De kommunale tjenestene er 
viktige, og vil i årene fremover bli stadig viktigere for å møte de samlede utfordringene 
og befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester.  

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Pasientenes behov skal settes i sentrum 
for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten. Kommunene må gjøres i stand til 
å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, 
mer forebygging og tidlig innsats, flere tjenester nær der brukerne bor, og at en større 
andel av tjenestene leveres i kommunene.  

Det pekes i meldingen på at mange kommunale helse- og omsorgstjenester er gode hver 
for seg, samtidig som tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. Det rammer 
særlig pasienter og brukere med sammensatte behov. Med stortingsmeldingen la 
regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen 
og beskriver særlig tre satsningsområder: Økt kompetanse, bedre ledelse og 
teamorganisering. 

Når det gjelder kompetanse, vises det til at de kommunale helse- og omsorgstjenestene 
står overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Stadig 
mer komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunene. Pasienter og brukere 
har sammensatte behov. Disse må møtes med sammensatt kompetanse. Det er behov for 
flere med høyere kompetanse og bredere kompetanse. Et viktig tiltak her er å lovfeste en 
liste over profesjoner som alle kommuner må ha knyttet til seg for å kunne gi 
innbyggerne de tjenestene de trenger, jf. nærmere om dette under høringsnotatets punkt 
3.2.  

Når det gjelder ledelse, har tilsyn vist at det flere steder er mangler i ledelsen av helse- og 
omsorgstjenestene. For at brukerne og pasientene skal få koordinerte helse- og 
omsorgstjenester av god kvalitet, kreves god ledelse. Dagens komplekse helse- og 
omsorgstjenester stiller høye krav til ledelse. Det gjelder ikke bare i den enkelte 
deltjeneste, men også på øverste nivå i kommunen. Departementet viser her særlig til 
høringsnotatets punkt 3.4. 

I meldingen vises det til at mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som 
dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store behov. 
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Mange av disse kunne hatt en lettere hverdag og færre sykehusinnleggelser dersom 
tjenestene var bedre organisert. Helsetjenestene må derfor i større grad utvikles ut fra 
pasientens behov og ikke ut fra diagnoser og profesjoner. Meldingen beskriver hvordan 
det kan legges til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i 
flerfaglige team. Selv om det i dette høringsnotatet ikke foreslås konkrete tiltak som vil 
innebære krav om teamorganisering av ulike kommunale helse- og omsorgstjenester, vil 
imidlertid departementet vise til at lovfesting av kompetansekrav og krav til ledere og 
ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, vil legge til rette for mer 
hensiktsmessig organisering av tjenestene.  

Stortinget behandlet meldingen i løpet av november 2015, jf. Innst. 40 S (2015-2016) 
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet. Departementet redegjør for Stortingets vurderinger i tilknytning til relevante 
kapitler og punkter i høringsnotatet. 

Som nevnt innledningsvis må flere av forslagene i herværende høringsnotat sees i 
sammenheng med forslag i Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver 
til større kommuner (Oppgavemeldingen) og gjennomføringen av disse. Departementet 
viser her særlig til høringsnotatets kapittel 4 og kapittel 5 som primært omtaler forslag i 
Oppgavemeldingen. 

3.2 Lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten 

3.2.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

Forslaget om å lovfeste kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er 
omtalt i Primærhelsetjenestemeldingens kapittel 15, Kompetanse, jf. særlig side 62 og 63 
hvor det heter: 

"I regjeringsplattformen er det uttalt at regjeringen vil innføre kompetansekrav i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Regjeringen mener at rett kompetanse i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er så grunnleggende at det bør fremgå direkte av lov. Loven bør derfor 
liste opp de profesjoner som representerer den kjernekompetanse som det forventes at 
enhver kommune skal ha.  

En slik liste skal ikke være uttømmende når det gjelder hvilken kompetanse eller hvilke 
profesjoner den enkelte kommune må sørge for, men listen skal angi hvilken 
kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg. Utover dette skal kommunen stå 
fritt til å velge hva slags personell den vil ansette eller inngå avtale med. Det vil være 
avgjørende at kommunen, utover kjernekompetansen, ansetter eller inngår avtale med de 
personellgrupper som er nødvendig for at kommunen kan oppfylle sitt ansvar for å sørge 
for et forsvarlig og nødvendig tilbud av helse- og omsorgstjenester, slik de er forpliktet til 
etter loven. En opplisting av kjernekompetanse skal slik sett ikke endre på det 
tjenestetilbudet kommunen ellers har plikt til å tilby.  

Behovet for økt kompetanse gjelder særlig personell med utdanning på høgskole- eller 
universitetsnivå. Disse kan i større grad utvikle kommunale tjenester mot økt fokus på 
kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og opplæring av pasienter og pårørende. 
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Høgskole- eller universitetsutdannet personell vil gjøre kommunene attraktive som 
forskningsarena og gjøre dem bedre i stand til å implementere relevant forskning i 
tjenestetilbudet. Kompetansen er også nødvendig for å legge til rette for bedre og mer 
målrettet samhandling med spesialisthelsetjenesten, både for tilbud til enkeltpasienter eller 
pasientgrupper og for utvikling av det kommunale tjenestetilbudet. Økt kompetanse og 
flerfaglighet vil også gi bedre forutsetninger for å utvikle gode praksisordninger i 
kommunene.  

Av lovens krav om fastlegeordning, legevakt og kommunelege, fremgår det allerede at 
kommunen må sørge for legekompetanse. Når det foreslås å lovfeste en liste over de 
profesjoner som representerer den kjernekompetansen som det forventes at enhver 
kommune skal ha, bør likevel krav om lege også inngå i en slik opplisting.  

I tillegg bør både sykepleier og fysioterapeut lovfestes som del av den kjernekompetansen 
enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne oppfylle sitt ansvar. Det er vanskelig å 
se for seg hvordan en kommune skal kunne oppfylle dette ansvaret uten å ha denne 
helsefagkompetansen. Det fremgikk da også av den tidligere kommunehelsetjenesteloven 
at kommunen skulle ha sykepleietjenester (herunder hjemmesykepleie) og 
fysioterapitjeneste.  

For sykepleiere som har videreutdannet seg til jordmor eller helsesøster, vil denne typen 
kompetanse indirekte være dekket av lovens plikt til å tilby helsetjeneste i skoler, 
helsestasjonstjeneste og svangerskaps- og barselomsorgstjenester. På den annen side 
fremgikk det av kommunehelsetjenesteloven at kommunen skulle ha jordmortjeneste og 
helsesøstertjeneste. Omfanget av kommunens plikter til å yte helse- og omsorgstjenester er 
videreført i ny lov. Helsesøster og jordmor er sentrale for regjeringens satsing på 
kvinnehelse, barn og unge og for ungdomshelsestrategien. I regjeringsplattformen er det 
også uttalt at regjeringen vil bygge ut jordmortilbudet i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Både jordmor og helsesøster bør derfor inngå i opplistingen av den 
kjernekompetanse som kommunene som et minimum må ha knyttet til seg.  

Regjeringen vil også lovfeste psykolog som del av kjernekompetansen. Slik lovfesting vil 
innebære en utvidelse i forhold til gjeldende rett. I kapittel 22 er det redegjort for satsingen 
på psykologer i kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder hvilke oppgaver 
psykologer særlig er tenkt å skulle ivareta. Regjeringen tar sikte på at lovplikten om 
psykologkompetanse skal tre i kraft fra 2020.  

Som nevnt skal ikke en lovfastsatt liste over kjernekompetanse være uttømmende for hva 
slags kompetanse eller hvilke fagprofesjoner den enkelte kommune må sørge for. For 
mange pasienter og brukere vil nødvendige helse- og omsorgstjenester bestå av summen av 
ulike delbidrag fra en rekke fagprofesjoner. Det kommunale ansvaret for helse- og 
omsorgstjenesten er omfattende, og sammensatt. Kommunene må ofte ha tilgang på et vidt 
spekter av personell med ulik kompetanse for å kunne utøve det kommunale ansvaret på en 
forsvarlig måte. Utover den kjernekompetanse som en lovfestet liste vil innebære, må 
kommunen selv vurdere hva slags personell det er nødvendig å ansette eller inngå avtale 
med for å kunne oppfylle sitt ansvar for å sørge for et forsvarlig og nødvendig tilbud av 
helse- og omsorgstjenester.  

Helse- og omsorgstjenesten er inne i en periode med omstilling med sterkere vekt på 
rehabilitering, aktiv omsorg, velferdsteknologi, familiebehandling, pårørendeomsorg, 
gruppemetodikk og nettverksarbeid. Flere brukerundersøkelser viser særlig svikt i tilbud 
knyttet til aktiv omsorg som aktivitetstilbud og mulighet for fysisk aktivitet. Tjenestene har 
en mangfoldig brukergruppe og dekker hele livsløpet fra barn til eldre. Tjenesten omfatter 
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sykdommer eller lidelser bl.a. innenfor rus, utviklingshemming, demens, psykiske 
problemer eller ulike funksjonsnedsettelser. Det er derfor nødvendig at tjenesten har bred 
tverrfaglig kompetanse.  

Ergoterapikompetanse vil bl.a. være sentralt for å tilrettelegge omgivelsene for praktisk 
aktivitet for å mestre hverdagen og representerer viktig kompetanse innen habilitering og 
rehabilitering. Rehabiliteringstilbudet til mennesker med funksjonshemminger og psykisk 
sykdom varierer i kommunene. For disse gruppene vil ergoterapeuter og 
vernepleiere/spesialpedagogisk kompetanse være viktig.  

Helse- og omsorgstjenesteloven omfatter mange sosiale tjenester som før var regulert i 
sosialtjenesteloven. Sosionomer/sosialfaglig kompetanse er viktig for flere pasient- og 
brukergrupper som er en del av regjeringens særlige satsinger. Kompetansen vil bl.a. være 
viktig for å skape tverrfaglig bredde i tjenestene og for å bistå pasienter, brukere og 
pårørende til å løse sosiale problemer knyttet til blant annet rus, funksjonshemminger og 
psykiske helseutfordringer. Sosionomer/sosialfaglig kompetanse er også viktig opp mot 
koordinering av kommunale og statlige tjenester, f.eks. tjenester fra Nav og ordningen med 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  

Når kommunene i tråd med kommunereformen skal få større ansvar og flere oppgaver, 
særlig innen habilitering/rehabilitering, vil ergoterapeuter, sosionomer/sosialfaglig 
kompetanse og vernepleiere/spesialpedagogisk kompetanse, være avgjørende for å klare 
dette.  

Også helsefagarbeidere er sentrale for kommunens ytelse av helse- og omsorgstjenester. 
Helsefagarbeiderutdanningen har siden 2008 erstattet hjelpepleier- og 
omsorgsarbeiderutdanningene. Helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider er 
personellgrupper som i dag utgjør de største utdanningsgruppene i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten.  

Av annet personell som representerer kompetanse som vil være viktig i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene, vil regjeringen særlig nevne kliniske ernæringsfysiologer. 
Disse vil være sentrale for å oppnå målene om å redusere blant annet forekomst av ikke-
smittsomme sykdommer, underernæring og andre ernæringsrelaterte sykdommer og plager. 
Kliniske ernæringsfysiologer vil være viktige bidragsytere i tverrfaglige team innen 
pasient- og pårørendeopplæring og som ressurs for annet helsepersonell." 

Som det vises til, er det i meldingens kapittel 22 redegjort for satsingen på psykologer i 
kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder hvilke oppgaver psykologer særlig er 
tenkt å skulle ivareta. Blant annet uttales det på side 117-118: 

"Et sentralt virkemiddel for å møte mange av utfordringene som er beskrevet over, er å 
styrke kompetansen i de kommunale tjenestene. Siden 2009 har det vært gitt 
tilskuddsmidler til kommuner som rekrutterer psykolog i helse- og omsorgstjenesten, men 
uten at rekrutteringen har fått tilstrekkelig effekt. For 2014 var tilskuddsordningen på totalt 
100 mill. kroner. 

Det har vært en markant økning i antall psykologstillinger i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene de siste to årene. Samtidig er det fortsatt om lag 60 pst. av kommunene 
som oppgir å ikke ha psykologkompetanse. 

Det er med andre ord behov for sterkere virkemidler for å sikre at rekrutteringstempoet går 
opp, og at kommunale psykologtilbud blir tilgjengelige over hele landet. Målet er at de 
kommunale psykologene i større grad skal arbeide mer system- og samfunnsrettet i tillegg 
til helsefremmende og forebyggende. Gjennom målrettet satsing på lokalt folkehelsearbeid, 
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helsefremmende og forebyggende tjenester reduserer kommuner behovet for 
spesialisthelsetjenester for sine innbyggere, samtidig som økt kompetanse gjør at lett 
tilgjengelig og faglig sterke tjenester kan gis uten ventetid i brukernes nærmiljø.  

Regjeringen vil innføre et krav i helse- og omsorgstjenesteloven om at alle kommuner skal 
ha psykologkompetanse i sin helse- og omsorgstjeneste. Det er et nødvendig tiltak for å 
hindre de til dels store geografiske variasjonene i kompetanse og kvalitet, og kan bidra til 
en generell utvikling i psykisk helse- og rustjenester. Et slikt kompetansekrav gjør også at 
kommunene kan styrke sin beredskap, gjennom f.eks. å bruke psykologkompetanse inn i 
psykososiale kriseteam.  

Dette tiltaket er også viktig for å møte Stortingets anmodningsvedtak nr. 506 (2013–2014) 
om å utrede en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester med fokus på 
kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten og med en særlig 
prioritering av barn og unge. Gjennom å lovfeste plikten til å ha psykologkompetanse, 
sikrer regjeringen en minstestandard for kommunenes kompetanse på psykisk helse- og 
rusfeltet, og gir kommunene et viktig redskap for å heve kvaliteten, styrke det 
forebyggende arbeidet og bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten.  

Samtidig er det langt igjen før psykologdekningen i kommunene er tilstrekkelig til å møte 
behovet. Derfor tar regjeringen sikte på at lovplikten om psykologkompetanse skal tre i 
kraft først i 2020. I mellomtiden vil regjeringen etablere et forutsigbart, øremerket tilskudd 
til kommuner som rekrutterer flere psykologer enn i dag. Når pliktbestemmelsen trer i 
kraft, vil midlene legges inn i kommunenes frie inntekter.  

For å sikre at kommunene som ansetter psykolog, utnytter kompetansen på en god måte er 
det behov for et kortfattet informasjonsmateriell med gode eksempler. Dette vil kunne være 
både beslutningsstøtte for kommuner som vurderer å rekruttere psykolog og gi bedre 
utnyttelse av psykologkompetansen i kommuner som allerede har gjennomført ansettelser." 

3.2.2 Stortingets behandling av forslagene i meldingen 

Stortingets behandling av meldingsforslagene fremgår av Innst. 40 S (2015-2016) 
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet. Når det gjelder forslaget om lovfesting av kompetansekrav i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten uttales det på side 16 blant annet:  

"Komiteen viser til at den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor kompetanse- 
og personellmessige utfordringer som har betydning for både kapasitet og kvalitet på 
tjenestetilbudet. Utfordringen dreier seg om å få nok arbeidskraft, og samtidig at 
arbeidskraften har riktig kompetanse. Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd, 
påpeker at de helse- og sosialfaglige utdanningene ikke i tilstrekkelig grad møter behovet 
for kompetanse i tjenestene. Utdanningssystemene må innrettes slik at det ikke skapes 
uhensiktsmessige skiller mellom ulike personellgruppers kompetanse og dermed hvilke 
oppgaver de kan utføre. Kompetanseløft 2020 ble presentert i del 3 i Prop. 1 S (2015–
2016). Regjeringen har i Prop.1 S (2015–2016) lagt frem en handlingsplan for rekruttering, 
kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenestene, Kompetanseløft 2020. Den omfatter hele 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten slik meldingen omtaler. Den inneholder 
langsiktige strategier og konkrete tiltak for kompetanseheving og fagutvikling.  

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre, viser videre til at regjeringen vil innføre kompetansekrav i lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester, fordi man mener at rett kompetanse i den kommunale helse- og 
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omsorgstjenesten er så grunnleggende at det bør fremgå direkte ved lov. Loven bør liste 
opp de profesjoner som representerer den kjernekompetansen som det forventes at enhver 
kommune skal ha." 

Når det gjelder kliniske ernæringsfysiologer slutter komiteens flertall seg i all hovedsak 
til regjeringens redegjørelse for denne personellgruppens betydning i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. I likhet med forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 
foreslår heller ikke komiteen å lovfeste kliniske ernæringsfysiologer som en del av den 
minimumskompetanse som enhver kommune skal ha knyttet til seg, jf. Innstillingens side 
19-20 hvor dette omtales: 

"Komiteen registrerer at det er langt færre kliniske ernæringsfysiologer i Norge enn i andre 
land det er naturlig å sammenligne seg med. Forekomsten av spiseforstyrrelser er høy og 
økende blant barn og unge. Det er også flere kroniske sykdommer hvor 
ernæringsbehandling er sentral, slik som allergier, tarmsykdommer, kreft eller diabetes. Det 
samme gjelder økende vektutfordringer knyttet til både fedme og underernæring. Kosthold 
og ernæring har også betydning ved psykiske lidelser og rusbehandling. Rapporten 
«Appetitt på livet» fra 2015 forteller at 20 til 60 pst. av eldre på sykehjem har, eller er i 
risikosonen for, å utvikle underernæring. Eldre som bor alene har ofte dårlig matlyst. Et 
forskningsprosjekt ved Frambu senter for sjeldne diagnoser viser at 78 pst. av 
utviklingshemmede som bor alene, lider av overvekt og fedme. Gode kostvaner skapes i 
ung alder." 

Videre uttales det på Innstillingens side 20 blant annet: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, mener det er 
viktig med gode ordninger for måltider i skolen og viser til omtalen av dette i Meld. St. 19 
(2014–2015) Folkehelsemeldingen. Det er mange ulike ordninger lokalt, og det er viktig at 
sentrale myndigheter støtter opp om dette på flere måter, slik det vises til i 
Folkehelsemeldingen. Helsedirektoratet har nylig lansert ny nasjonal faglig retningslinje 
for mat og måltider i skolen som følges opp med informasjon og verktøy. 

Flertallet viser til den pågående kampanjen Gylne måltidsøyeblikk, hvor målet med 
konkurransen blant annet er å øke bevisstheten om maten og måltidenes betydning, og der 
respekt for maten og måltidene, inkludert involveringsaspektene, er i fokus. Det er anslag 
som sier at det er mellom 20 og 60 pst. underernæring i norske sykehjem. Ved å fokusere 
på mat som både ser god ut og smaker godt, er målet å øke matlysten." 

I Primærhelsetjenestemeldingen understreket regjeringen ergoterapeuters viktighet i 
fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste. Regjeringen foreslo imidlertid ikke å 
lovfeste ergoterapeut som en del av den minimumskompetanse som enhver kommune skal 
ha knyttet til seg. Når det gjelder dette spørsmålet uttalte komiteen på side 21 blant annet: 

"Komiteen vil påpeke at ergoterapeuter er en viktig og nødvendig profesjon i fremtidens 
helse- og omsorgstjenester. I stortingsmeldingen vektlegges viktigheten av at brukerne skal 
ha et godt liv og kunne bo hjemme lengst mulig. For å kunne realisere dette er det spesielt 
viktig å skreddersy tjenester som bidrar til at brukerne gjennom mestring av dagliglivets 
gjøremål blir i stand til å klare seg selv – til tross for sykdom og funksjonsnedsettelser. 
Forskning og prosjektevalueringer har vist at for eksempel hverdagsrehabilitering, gjerne 
kombinert med velferdsteknologi, folkehelsetiltak og fokus på læring og mestring, gir 
resultat – både individuelt for brukere, og samfunnsøkonomisk. For eksempel har til nå ca. 
100 kommuner i Norge valgt å satse på igangsetting av hverdagsrehabilitering etter modell 
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fra Danmark parallelt med at velferdsteknologiske løsninger tas i bruk, og flere er på 
trappene. Komiteen understreker at det for mindre kommuner må være anledning til å 
skape en ordning med felles ergoterapikompetanse. Ergoterapeuter har god kunnskap om 
aktivitet og deltakelse, samt tilrettelegging. Disse arbeider for at alle skal kunne delta aktivt 
i samfunnet og vil kunne fylle en viktig rolle i en helhetlig tiltakskjede.  

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre, mener det er viktig å innlemme også ergoterapeutene i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten – gjeldende fra 2020 – og fremmer derfor følgende forslag:  

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til lovendring som inkluderer 
ergoterapikompetanse som en lovpålagt tjeneste i kommunene.»  

Komiteen viser til at det i 2013 var om lag 2 600 årsverk for ergoterapeuter i norske 
kommuner, hvorav de fleste i helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Det såkalte Hagen-
utvalget foreslo i sin innstilling «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11) å tredoble antallet 
ergoterapeuter i kommunene for å styrke arbeidet med aktiv omsorg, rehabilitering og 
velferdsteknologi. Komiteen vil peke på ergoterapeutene som en svært viktig yrkesgruppe i 
kommunenes pleie- og omsorgssektor for å møte framtidas utfordringer med flere eldre 
over 80 år. Universell utforming og ny teknologi vil gi stadig nye muligheter både for 
mestring og aktivitet. Ergoterapiutdanningen har i dag velferdsteknologi og universell 
utforming som en viktig del av utdanningen. I tillegg til den helsefaglige kompetansen vil 
ergoterapeutene også representere viktig kompetanse for tjenestedesign og utbygging, 
særlig knyttet til innkjøp og tilpasning av velferdsteknologi, samt for opplæring av andre 
helsearbeidere." 

Når det gjelder sosionomer og andre sosialfaglige profesjoners rolle i fremtidens 
primærhelsetjeneste, uttaler komiteen blant annet følgende på Innstillingens side 22: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, 
Venstre og Sosialistisk Venstreparti, deler FFOs bekymring om at de sosialfaglige 
profesjonene i liten grad nevnes. Flertallet ber regjeringen i ytterligere grad gjøre rede for 
sosionomers og andre sosialfaglige profesjoners rolle i fremtidens primærhelsetjeneste." 

Spørsmål om lovfesting av psykolog som en del av kommunens kjernekompetanse er 
omtalt på Innstillingens side 22 hvor det blant annet heter:   

"Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre, støtter en lovfesting av psykolog som en del av kjernekompetansen i kommunen.  

Komiteen mener det vil være avgjørende å styrke kompetansen om psykisk helse i 
førstelinjen i helsetjenesten. Norske og internasjonale studier viser at opp mot halvparten 
av befolkningen i løpet av livet vil rammes av en psykisk lidelse. Ifølge 
Folkehelseinstituttet er det vanskelig å si noe om utviklingen av psykiske lidelser, siden vi 
mangler presise og oppdaterte data om forekomsten i den norske befolkningen. I takt med 
den demografiske utviklingen og en stadig eldre befolkning må man imidlertid forvente økt 
behov for helsetjenester for psykiske lidelser fremover. Komiteen påpeker viktigheten av at 
psykologer i kommunene er delaktige og bidrar til utvikling av det forebyggende arbeidet i 
kommunen." 

Videre uttales det følgende på side 33: 

"Komiteen viser til at regjeringen foreslår å innføre krav om psykologkompetanse i 
kommunene, som et ledd i å sikre en nødvendig kompetanseheving innen kommunenes 
psykisk helse- og rustjeneste. Arbeidet med å inkludere psykisk helse som en likeverdig del 
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av folkehelsearbeidet er nærmere omtalt i Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen 
– Mestring og muligheter." 

Oppsummeringsvis sluttet altså Stortinget seg til forslaget om å lovfeste at kommunene 
fra 1. januar 2018 skal ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og 
helsesøster. Stortinget sluttet seg videre til at det fra 2020 skal lovfestes at kommunene 
også må ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog.  

3.2.3 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven er i hovedsak profesjonsnøytral ved at den ikke lister opp 
spesifikke profesjoner som kommunen må ha knyttet til seg for å yte nødvendige helse- 
og omsorgstjenester. Loven inneholder imidlertid flere bestemmelser eller 
forskriftshjemler som forutsetter eller stiller krav om ulike former for kompetanse eller 
personellgrupper. 

Som nevnt fremgår det av lovens krav om fastlegeordning (§ 3-2 første ledd nummer 4), 
legevakt (§ 3-2 første ledd nummer 3) og kommunelege (§ 5-5), at kommunen må sørge 
for legekompetanse.  

Selv om det etter loven ikke gjelder et eksplisitt krav om å ha knyttet til seg sykepleier og 
fysioterapeut, er det vanskelig å se for seg hvordan en kommune skal kunne oppfylle de 
plikter som følger av loven uten å ha denne helsefagkompetansen. Departementet viser i 
den forbindelse til at en rekke av de tjenester som er omtalt i loven § 3-2 første ledd 
neppe vil la seg ivareta dersom kommunene ikke har minst både sykepleier og 
fysioterapeut knyttet til seg. Departementet viser også til at helse- og 
omsorgstjenesteloven i all hovedsak viderefører kommunens plikter etter den tidligere 
kommunehelsetjenesteloven hvor det eksplisitt fremgikk at kommunen skulle ha 
sykepleietjenester (herunder hjemmesykepleie) og fysioterapitjeneste. Av 
kommunehelsetjenesteloven fremgikk det også at kommunen skulle ha jordmortjeneste og 
helsesøstertjeneste. Departementet viser i den forbindelse også til helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-2 første ledd nummer 8 hvor det fremgår at de lovpålagte 
samarbeidsavtalene mellom kommunen og det regionale helseforetaket/helseforetaket 
skal omfatte samarbeid om jordmortjenester.   

3.2.4 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

3.2.4.1 Innledning 
Etter departementets vurdering er rett kompetanse i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten så grunnleggende for å kunne yte nødvendige og forsvarlige tjenester, at 
visse kompetansekrav bør fremgå direkte i lov. I tråd med forslag i 
Primærhelsetjenestemeldingen og Stortingets behandling av meldingen, foreslår derfor 
departementet at det i helse- og omsorgstjenesteloven inntas en liste over hvilken 
kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg. 

En slik lovfastsatt liste over kjernekompetanse vil ikke være uttømmende for hva slags 
kompetanse eller hvilke fagprofesjoner den enkelte kommune må sørge for. For mange 
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pasienter og brukere vil nødvendige helse- og omsorgstjenester bestå av summen av ulike 
delbidrag fra en rekke fagprofesjoner. Det kommunale ansvaret for helse- og 
omsorgstjenesten er omfattende, og sammensatt. Kommunene må ofte ha tilgang på et 
vidt spekter av personell med ulik kompetanse for å kunne utøve det kommunale ansvaret 
på en forsvarlig måte. Utover den kjernekompetanse som en lovfestet liste vil innebære, 
må kommunen selv vurdere hva slags personell det er nødvendig å ansette eller inngå 
avtale med for å kunne oppfylle sitt ansvar for å sørge for et forsvarlig og nødvendig 
tilbud av helse- og omsorgstjenester. En opplisting av kjernekompetanse skal slik sett 
ikke endre på det tjenestetilbudet kommunen ellers har plikt til å tilby. 

I tråd med prinsippet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd må den enkelte 
kommune selv vurdere om de ønsker å ansette personell i kommunal heltids- eller 
deltidsstilling eller om de heller ønsker å inngå avtale om kjøp av enkeltstående tjenester 
fra privatpraktiserende personell eller personell ansatt i en annen kommune. Hvilken 
tilknytningsform som er mest hensiktsmessig må det være opp til den enkelte kommune 
selv å vurdere, forutsatt at kommunene ivaretar sitt ansvar om å sørge for nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere i kommunen.  

3.2.4.2 Lovfesting av krav om lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og 
helsesøster 

Som det fremgår av ovenstående foreslo departementet i Primærhelsetjenestemeldingen å 
lovfeste lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster som del av den 
kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Departementet viser til punkt 3.2.1 hvor det er 
redegjort nærmere for forslaget og dets begrunnelse. Departementet viser videre til punkt 
3.2.2 hvor det fremgår at Stortingets flertall sluttet seg til dette forslaget. 

Under henvisning til ovenstående fastholder derfor departementet forslaget fra 
Primærhelsetjenestemeldingen om å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 slik at 
lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster lovfestes som del av den 
kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester i henhold til loven. Forslag til konkret utforming 
av lovbestemmelsen er inntatt i punkt 3.2.5. 

Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til forslag om slik lovendring tas det sikte på at 
lovendringen kan settes i kraft fra 1. januar 2018. 

3.2.4.3 Lovfesting av krav om psykolog 
Som det fremgår av ovenstående foreslo departementet i Primærhelsetjenestemeldingen å 
lovfeste psykolog som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til 
seg for å kunne yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Departementet 
viser til punkt 3.2.1 hvor det er redegjort nærmere for forslaget og dets begrunnelse. Det 
vises videre til punkt 3.2.2 hvor det fremgår at Stortingets flertall sluttet seg til dette 
forslaget. 

Under henvisning til ovenstående fastholder derfor departementet forslaget fra 
Primærhelsetjenestemeldingen om å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 slik at 
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psykolog lovfestes som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til 
seg for å kunne yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester i henhold til 
loven. Forslag til konkret utforming av lovbestemmelsen er inntatt i punkt 3.2.5. 

Som det fremgår av punkt 3.2.1 ble det i meldingen lagt til grunn at psykologdekningen i 
kommunene foreløpig ikke er tilstrekkelig. I meldingen tok derfor regjeringen sikte på at 
lovplikten om psykologkompetanse først skulle tre i kraft fra 2020. Regjeringen foreslo i 
meldingen at det i mellomtiden skal etableres et forutsigbart, øremerket tilskudd til 
kommuner som rekrutterer flere psykologer enn i dag.  

Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til forslag om slik lovendring tas det sikte på at 
lovendringen kan settes i kraft fra 1. januar 2020. 

3.2.4.4 Lovfesting av krav om ergoterapeut 
Som det fremgår av ovenstående gjennomgang av forslagene i 
Primærhelsetjenestemeldingen, foreslo ikke departementet å lovfeste ergoterapeut som 
del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte 
nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Departementet viser til punkt 3.2.1 
for nærmere redegjørelse.  

Som redegjort for i punkt 3.2.2 mente imidlertid Stortingets flertall at det ville være 
viktig å innlemme også ergoterapeutene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
ba derfor regjeringen komme tilbake med forslag til lovendring som inkluderer 
ergoterapikompetanse som en lovpålagt tjeneste i kommunene. Det fremgår at komiteen 
forutsatte at slikt lovkrav først skulle gjelde fra 2020. Komiteen understreket også at det 
for mindre kommuner vil være anledning til å samarbeide med andre kommuner om felles 
ergoterapikompetanse. 

Under henvisning til ovenstående foreslår derfor departementet å endre helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 slik at ergoterapeut lovfestes som del av den 
kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester i henhold til loven. Forslag til konkret utforming 
av lovbestemmelsen er inntatt i punkt 3.2.5. 

Stortingets flertall la til grunn at lovplikten om ergoterapeutkompetanse først skulle tre i 
kraft fra 2020. Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til forslag om slik lovendring tas 
det derfor sikte på at lovendringen kan settes i kraft fra 1. januar 2020. 

3.2.4.5 Lovfesting av krav om tannlege og tannpleier 
I Primærhelsetjenestemeldingen har regjeringen ikke vurdert lovfesting av 
tannhelsepersonell som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til 
seg for å kunne yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  

I Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner 
foreslo regjeringen å overføre ansvaret for offentlige tannhelsetjenester fra 
fylkeskommunene til kommunene. Ved Stortingets behandling av meldingen, jf. Innst. 
333 S (2014-2015), sluttet et flertall seg til at ansvaret for tannhelsetjenester bør 
overføres til kommunene. I tråd med dette har departementet i høringsnotatets kapittel 5 
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foreslått nødvendige lovendringer for å overføre ansvaret for den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten til kommunene. 

Forutsatt at Stortinget senere vedtar lovforslag om slik ansvarsoverføring, vil kommunene 
få ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. I tråd med den argumentasjon som 
departementet i Primærhelsetjenestemeldingen har anført som begrunnelse for å lovfeste 
utvalgte personellgrupper som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha 
knyttet til seg for å kunne yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, har 
departementet sett det som aktuelt å vurdere om enkelte grupper tannhelsepersonell også 
bør lovfestes. 

Det er en forutsetning for at fylkeskommunen skal kunne ivareta sitt lovpålagte ansvar på 
en forsvarlig måte, at den har tilgang på nødvendig tannhelsefaglig kompetanse. Det er to 
yrkesgrupper som har kompetanse innen tannhelsefeltet på forebygging, diagnostikk og 
behandling; tannpleiere og tannleger. Tannpleierutdanningen er en treårig 
bachelorutdanning. Innholdet i utdanningen har hovedvekt på helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeid, diagnostikk av de vanligste sykdommer/tilstander i 
tenner/munn og enklere behandlinger. Når det gjelder forebyggende arbeid og 
veiledning/informasjon, er dette spesielt rettet mot personer og grupper med særskilte 
behov, som for eksempel personer med kronisk sykdom og/eller funksjonshemming, 
grupper av barn, eldre i institusjon, personer som mottar hjemmesykepleie og 
rusavhengige. Tannlegenes særskilte kompetanse er generell bredde innenfor diagnostikk 
og de fleste former for behandling, mens tannlegespesialister med tre års videreutdanning 
har spesialisert kompetanse innen diagnostikk og behandling på avgrensede fagområder.    

Det er ikke et krav etter tannhelsetjenesteloven at fylkeskommunen må ha ansatt tannlege 
eller tannpleier, eller at undersøkelse, diagnostikk og behandling må utføres av tannlege. I 
forbindelse med endringer i tannhelsetjenesteloven og enkelte andre lover som følge av 
arbeidet med forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren, jf. Ot.prp. nr. 
54 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 
kommunene og i enkelte andre lover punkt 7.3 side 22, uttalte Helsedepartementet blant 
annet:  

"Begrepet «tannlegehjelp» er erstattet med det mer dekkende begrepet «tannhelsehjelp» da 
det ikke er et krav om at den behandling som utføres gjøres av tannlege."  

Tannhelsetjenesteloven § 1-1 tredje ledd åpner for at fylkeskommunen kan inngå avtaler 
med privatpraktiserende tannlege om behandling av pasienter innenfor de prioriterte 
gruppene som er nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3. Det er en uttrykkelig forutsetning 
for at pasienten skal få dekket sine utgifter til tannbehandling av fylkeskommunen, at 
behandlingen er utført av privatpraktiserende tannlege som har avtale med 
fylkeskommunen, jf. tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 og 5-1. Det ligger dermed enkelte 
personellmessige begrensninger nedfelt i tannhelsetjenesteloven når det gjelder 
fylkeskommunens organisering og finansiering av tannhelsetjenester som den har ansvar 
for. Loven er i praksis til hinder for at fylkeskommunen kan oppfylle sitt sørge for ansvar 
for bestemte persongrupper ved å inngå avtale med privat tannpleier i stedet for tannlege.   



Side 25 av 301 

Etter overføringen av ansvaret for tannhelsetjenester til kommunene, må kommunene 
uansett ha knyttet til seg tannleger, ettersom ansvaret for nødvendig tannhelsehjelp også 
omfatter spesialisttannhelsetjenester. Tannlegene er den eneste yrkesgruppen som er 
utdannet for å utføre behandlinger i form av irreversible inngrep. Med det menes 
reparering og rotfylling av tenner, erstatning av tannvev med kroner og broer, trekke 
tenner mv. Slik departementet vurderer det, vil tilgang på nødvendig tannlegekompetanse 
være avgjørende for at kommunene skal kunne ivareta sitt samlede ansvar for å sørge for 
nødvendige og forsvarlige tannhelsetjenester, inkludert spesialisttjenester. Departementet 
foreslår derfor å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 slik at tannlege lovfestes 
som del av den kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg.   

Overføringen av ansvaret for tannhelsetjenesten vil innebære at om lag 1 180 
allmenntannlegeårsverk og om lag 480 tannpleierårsverk overføres til kommunene (SSB 
KOSTRA 2014). Over tid har det skjedd betydelige endringer i oppgavedelingen mellom 
tannpleiere og tannleger, særlig når det gjelder regelmessige tannhelseundersøkelser av 
barn og unge. Dette skyldes i stor grad at en økende andel barn og unge ikke utvikler 
tannsykdom fra år til år. Regelmessige tannhelseundersøkelser blir i økende grad ivaretatt 
av tannpleiere. Dermed frigjøres tannlegeressurser som fylkeskommunene kan bruke til 
oppgaver som kun tannleger er utdannet til å utføre. Slik bruk av tannpleier- og 
tannlegeressurser vil være mest kostnadseffektivt for kommunen og den beste 
samfunnsøkonomiske løsningen for staten som finansierer grunnutdanningen av 
tannhelsepersonell.  

Tannpleiere er også kvalifisert til å avdekke symptomer og funn i munn/ansikt som kan 
skyldes betydelig omsorgssvikt eller mulige overgrep mot barn, som kan gi grunnlag for 
melding til barnevernstjenesten. Videre har tannpleiere over tid fått tildelt en større og 
mer selvstendig rolle i fylkeskommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid for å 
oppfylle fylkeskommunens ansvar etter folkehelseloven. Dette skjer i samarbeid med 
personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Andre samarbeidspartnere er for 
eksempel idrettsorganisasjoner eller andre frivillige organisasjoner. Innsatsen rettet mot 
barn og unge foregår blant annet i barnehager, grunnskolen (gjennom samarbeid med 
helsestasjon og skolehelsetjenesten) og i idrettsmiljøer.    

Tannpleiere har på bakgrunn av sin kompetanse fått utvidede fullmakter fra det offentlige, 
blant annet når det gjelder bruk av røntgen og rekvirering av legemidler til bruk i klinisk 
virksomhet. Ved en lovendring fra 1. januar 2013 fikk tannpleiere refusjonsrett for 
utgifter til visse undersøkelser og behandling, jf. Prop. 123 L (2011-2012) Endringer i 
folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier). Dette har stor 
betydning for fylkeskommunenes tilbud til voksne pasienter som selv betaler for 
tannbehandlingen i distrikter med begrenset tilbud av private tannleger, jf. 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd. 

På landsbasis er forholdstallet mellom tannpleiere og tannleger i den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten om lag 4:10, det vil si at antall årsverk tannpleiere utgjør om lag 40 
prosent av antall årsverk tannleger. I flere fylker utgjør antall årsverk om lag 50 prosent 
av tannlegeårsverkene. Utdanningskapasiteten av tannpleiere utgjør om lag 70 prosent av 
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utdanningskapasiteten av tannleger i Norge, slik at tilgangen på tannpleiere må regnes 
som god. 

Et sentralt hensyn når det gjelder spørsmålet om lovfesting av tannpleiere som del av 
kommunens kjernekompetanse, er hensynet til samfunnsøkonomi og anvendelse av 
laveste effektive kompetansenivå. Dette tilsier at tannpleierkompetansen bør utnyttes så 
langt som mulig innenfor deres kompetanseområde. I de øvrige nordiske landene er dette 
gjennomført i langt større grad, slik at andelen tannpleierårsverk sammenliknet med 
tannlegeårsverk i den offentlige tannhelsetjenesten, er om lag dobbelt så stor som i Norge. 
De store forskjellene i statens kostnader til grunnutdanning av henholdsvis tannpleiere og 
tannleger innebærer også at tannpleiernes ressurser og kompetanse bør utnyttes best 
mulig av kommunene.  

Etter en samlet vurdering finner departementet likevel ikke at det er nødvendig å lovfeste 
at kommunen skal ha tilknyttet tannpleier i tillegg til tannlege. Ved vurderingen er det 
særlig lagt vekt på at overføringen av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i 
praksis vil foregå som en virksomhetsoverdragelse, jf. punkt 5.22.2. Det betyr at 
kommunene uansett vil være forpliktet til å bli arbeidsgiver for det antall tannpleiere som 
er ansatt i fylkeskommunen på overføringstidspunktet. Det er opp til den enkelte 
kommune å vurdere behovet for tilgang på ytterligere tannpleierressurser utover de 
ressursene som tilføres gjennom selve virksomhetsoverdragelsen.   

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at de aller fleste kommuner over en viss størrelse 
vil ha både tannpleiere og tannleger som ansatte i sin kommune. Når det gjelder de minste 
kommunene, hvor fylkeskommunene ikke har etablert tannklinikk, eller hvor den aktuelle 
klinikken er betjent enkelte dager per måned av fylkeskommunalt tannhelsepersonell fra 
tannklinikk i nabokommunen, vil disse kommunene måtte ta stilling til om de ønsker å 
ansette tannpleier og tannlege i kommunal heltids- eller deltidsstilling og om nødvendig 
bygge ny tannklinikk, eller om de ønsker å inngå interkommunalt samarbeid med en 
nabokommune som har overtatt en fylkeskommunal tannklinikk med ansatte tannpleiere 
og tannleger. Kommunen kan eventuelt også kjøpe tjenester fra privatpraktiserende 
tannpleier og tannlege. I områder med små kommuner og lavt innbyggertall vil det som 
regel være begrenset tilbud av private tjenesteytere. Det er opp til den enkelte kommune 
selv å vurdere hvilken tilknytningsform som er mest hensiktsmessig, forutsatt at 
kommunene ivaretar sitt ansvar for å sørge for helsefremmende og forebyggende arbeid 
og nødvendige og forsvarlige tannhelsetjenester til personer med rett til nødvendig 
tannhelsehjelp. 

Forslag til konkret utforming av lovbestemmelsen er inntatt i punkt 3.2.5. 

Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til forslag om slik lovendring tas det sikte på at 
lovendringen skal settes i kraft fra 1. januar 2020. 

3.2.4.6 Lovfesting av krav om andre personellgrupper eller annen type 
kompetanse 

Helse- og omsorgstjenesteloven avløste kommunehelsetjenesteloven og deler av 
sosialtjenesteloven, og forutsetter derfor at kommunene disponerer fagpersonell både med 
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helse- og sosialfaglig bakgrunn. Loven regulerer altså ikke bare kommunens ytelse av 
helsetjenester, men også tjenester av sosialfaglig karakter som er nødvendig for at den 
enkelte så langt som mulig skal kunne leve sitt liv i samsvar med egne ønsker og behov, i 
samspill med familie, pårørende, sosiale og fysiske omgivelser. Sosialfaglig kompetanse 
er særlig viktig for gjennomføringen av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet og 
regjeringens plan for omsorgsfeltet, Omsorg 2020.  

Sosialfaglige hensyn som skal ivaretas er knyttet til sosial trygghet, likestilling og 
likeverd, forebygging og behandling av sosiale problemer, styrking av sosiale relasjoner 
og at alle skal få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt 
tilværelse i fellesskap med andre, jf. helse- og omsorgstjenestelovens § 1-1. 
Brukergrupper som særlig er avhengig av sosialfaglig kompetanse er blant annet 
mennesker med psykisk utviklingshemming og nedsatt funksjonsevne, med rusproblemer 
og psykiske lidelser, og familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Det er behov 
for kompetanseheving om rus og psykisk helse i helse- og omsorgstjenesten og å integrere 
tjenestene til brukere med langvarige og sammensatte hjelpebehov med øvrige tjenester.  

Sosialfaglig kompetanse vil også være viktig for å skape tverrfaglig bredde i tjenestene og 
i koordineringen av kommunale og statlige tjenester som for eksempel tjenester fra Nav, 
barnevern, familierådgivning og ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Når kommunene i tråd med kommunereformen skal få større ansvar og flere oppgaver, 
særlig innen habilitering/rehabilitering, vil ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere og 
annen sosialfaglig eller spesialpedagogisk kompetanse være avgjørende for å klare dette.  

Sosionomer arbeider med å løse sosiale konflikter og problemer og ivaretar mange av de 
sosiale tjenester som tidligere var hjemlet i sosialtjenesteloven. I tillegg har de spesiell 
kompetanse i saksbehandling, planlegging og ressursorientert brukermedvirkning og 
samspill med familie og pårørende.  

Vernepleierne hadde tidligere spesielt ansvar for mennesker med utviklingshemming, 
men arbeider nå i hele omsorgsfeltet både i hjemmetjenester og institusjon. I arbeidet med 
omlegging av omsorgstjenestene med større vekt på rehabilitering og bruk av 
velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler, har ergoterapeutene spesielle faglige 
forutsetninger.  

En av de største endringene i helse- og omsorgstjenestene de siste tiårene har vært 
veksten i tallet på barn og unge og deres familier som får hjelp og bistand fra de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sosionomer og barnevernspedagoger har derfor 
etter hvert en viktig og naturlig plass i hjemmetjenestene og i samarbeidet mellom helse- 
og omsorg, skole, barnehage og barnevern. Dette samarbeidet er imidlertid organisert på 
ulike måter i kommunene. 

Også helsefagarbeidere er sentrale for kommunens ytelse av helse- og omsorgstjenester. 
Helsefagarbeiderutdanningen har siden 2008 erstattet hjelpepleier- og 
omsorgsarbeiderutdanningen. Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er 
personellgruppen som i dag utgjør den største utdanningsgruppen, og den kommunale 
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helse- og omsorgstjenesten kunne ikke vært drevet uten den erfaring og kompetanse disse 
faggruppene representerer. 

Spesielt med henvisning til de vurderinger som Stortinget har gjort knyttet til behov for å 
lovfeste kompetansekrav, har departementet foretatt en fornyet vurdering av om også 
andre personellgrupper bør foreslås lovfestet som en del av den minimumskompetanse 
som det forventes at enhver kommune skal ha knyttet til seg. Departementet har 
imidlertid kommet til at vi på det nåværende tidspunkt ikke ser behov for å lovfeste 
ytterligere personellgrupper, og det vises i den forbindelse til de vurderinger som er 
gjengitt fra Primærhelsetjenestemeldingen under punkt 3.2.1. Som det fremgår av 
ovenstående vil imidlertid departementet som følge av Stortingets behandling av 
Primærhelsetjenestemeldingen, samt forslaget i Oppgavemeldingen og Stortingets 
behandling av denne, foreslå å også lovfeste krav om ergoterapeut, tannlege og 
tannpleier.  

3.2.5 Forslag til lovregulering 

Under henvisning til redegjørelsen i punkt 3.2.4 foreslår departementet at lovfesting av 
kompetansekrav inntas som nytt første punktum i § 3-2 andre ledd i lov 24. juni 2011 nr. 
30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Nåværende andre ledd blir dermed 
nytt andre punktum i andre ledd. 

Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til slikt lovforslag, tas det som nevnt sikte på at 
slik lovfesting skal settes i kraft fra henholdsvis 1. januar 2018 og 1. januar 2020. Når det 
gjelder lovfesting med ikraftsetting fra 1. januar 2018 foreslår departementet at nytt 
første punktum i § 3-2 andre ledd gis følgende ordlyd: 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, 
sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. 

Når det gjelder lovfesting med ikraftsetting fra 1. januar 2020 foreslår departementet at 
nytt første punktum i § 3-2 andre ledd gis følgende ordlyd: 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, 
sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesøster, ergoterapeut, psykolog, tannlege og 
tannpleier. 

 Departementets samlede lovendringsforslag er inntatt i høringsnotatets kapittel 10. 

3.2.6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Lovfesting av krav om lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster 

Av den tidligere kommunehelsetjenesteloven fremgikk det eksplisitt at kommunene måtte 
sørge for blant annet allmennlegetjeneste, legevaktordning, fysioterapitjeneste, sykepleie 
(herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie) og jordmortjeneste.  

Helse- og omsorgstjenesteloven er i dag profesjonsnøytral, men representerer en 
videreføring av plikter og rettigheter som tidligere fulgte av kommunehelsetjenesteloven 
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og sosialtjenesteloven. Lovfesting av krav om at kommunene må ha ansatt eller avtale 
med lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster, er derfor kun en videreføring 
og tydeliggjøring av allerede gjeldende rett. Departementet legger også til grunn at en 
kommune i praksis ikke vil klare å oppfylle sitt sørge for ansvar på en forsvarlig måte 
dersom kommunen ikke har avtale med eller ansatt personell innenfor disse fem 
gruppene.  

Departementet legger derfor til grunn at lovfesting av krav om at kommunene må ha 
ansatt eller avtale med lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster ikke vil ha 
nye administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene. 

Lovfesting av krav om psykolog 

Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser av å lovfeste at alle 
kommuner skal ha psykolog knyttet til seg, viser departementet til redegjørelsen under 
punkt 3.2.1. Som det fremgår har departementet etablert en øremerket tilskuddsordning 
som skal bidra til å dekke kommunenes utgifter ved ansettelse av psykologer. 

Modellforsøket med rekruttering av psykologer til kommunene fra 2010–2013 ga gode 
resultater, og ble i 2013 erstattet av et rekrutteringstilskudd. I Prop. 1 S (2015-2016) ble 
det innført ny innretning av denne tilskuddsordningen. En sentral endring er at man går 
bort fra varierende tilskuddsbeløp fra år til år og over til et fast beløp på kr. 300 000 pr. år 
for psykolog i 100 % stilling. Tilskuddsbeløpet reduseres tilsvarende ut fra hvilken 
stillingsprosent det søkes om. Rammen er på 145 mill. kroner i 2016. Kommunene vil 
ikke ha noe krav på å motta slikt tilskudd, men de vil kunne tildeles midler innenfor 
rammen. Når pliktbestemmelsen trer i kraft, vil tilskuddsmidlene overføres fra Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjettkapittel til kommunerammen. 

Lovfesting av krav om ergoterapeut 

Når det gjelder ergoterapeut har det ikke tidligere vært et eksplisitt lovkrav at 
kommunene skal ha disse tilknyttet. KOSTRA-tall viser at det per 31. desember 2014 var 
104 kommuner som manglet ergoterapeut. Fordi man i kommunesektoren har hatt en klar 
ansettelsesøkning av fagutdannede de siste årene, er det trolig færre kommuner i dag som 
ikke har ergoterapeut. For ergoterapeutene har det vært en økning på ca. 100 årsverk per 
år de siste årene.  

I henhold til forslaget tas det sikte på at lovkravet først skal settes i kraft fra 1. januar 
2020. På det tidspunkt vil det ha gått fem år fra de KOSTRA-tallene vi opererer med nå. 
Dersom dagens utvikling fortsetter, er det grunn til å anta at enda flere av landets 
kommuner da vil ha ergoterapeut. Det er likevel krevende å angi nøyaktige økonomiske 
konsekvenser for kommunene ved å lovfeste et slikt krav. Både fordi lønnsspennet kan 
variere, men også fordi det vil variere hvor stor stillingsandel det vil være behov for, 
eventuelt at behovet dekkes ved avtale om enkeltkjøp av nødvendige tjenester 
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Lovfesting av krav om tannlege 

Overføringen av ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene vil 
som nevnt foregå som en virksomhetsoverdragelse. En lovfesting av krav om at 
kommunene må ha knyttet til seg tannlege vil derfor i praksis ikke innebære endringer i 
hvilke yrkesgrupper som kommunene må ha tilgang på for å kunne ivareta sørge for 
ansvaret for tannhelsetjenester og omfanget av personellressurser til dette formål. Selv 
om tannhelsetjenesteloven i dag ikke inneholder bestemmelser som eksplisitt angir hvilke 
yrkesgrupper fylkeskommunene skal ha knyttet til seg for å løse de lovpålagte oppgavene, 
anser departementet det som hensiktsmessig at dette nå synliggjøres i lov, på samme måte 
som det gjøres for de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tannleger utgjør en 
del av kjernekompetansen som kommunen må ha tilgang på for å utføre sine oppgaver på 
en forsvarlig måte. Dette anses særskilt viktig ettersom tannhelsetjenester er en ny 
oppgave for kommunene. Et krav om lovfesting av krav om at kommunen må ha tilknyttet 
tannlege vil i seg selv ikke innebære merkostnader for kommunene. 

3.3 Lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens 
veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

3.3.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

I Primærhelsetjenestemeldingen understrekes det at veiledning og kompetansedeling 
bidrar til bedre samhandling og kompetansebygging. Med kompetansedeling menes 
utveksling av kunnskap og erfaring mellom bidragsyterne, mens veiledning kan beskrives 
som en målrettet aktivitet der veilederen har et meransvar for kvaliteten i samtaleforløpet. 
Veiledning vil i mange tilfeller være sammenfallende med kompetansedeling, men 
kompetansedeling er et videre begrep enn veiledning. Veiledning og kompetansedeling 
kan skje internt på ett og samme tjenestenivå og mellom ulike tjenestenivåer. Videre 
uttales det i meldingen side 65 blant annet: 

"Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har ingen 
slik veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten. En speiling av 
spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
ble foreslått av Wisløff-utvalget i NOU 2005: 3 Fra stykkevis til helt.  

Tiltaket likestiller de to nivåene i lovverket og synliggjør at kompetansen i kommunen 
verdsettes like høyt som kompetansen i spesialisthelsetjenesten. Den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten har kompetanse som er verdifull for spesialisthelsetjenesten på en rekke 
områder. Den kommunale breddekompetansen blir stadig viktigere i møte med det økende 
antallet brukere med store og sammensatte behov, og kommunalt helse- og 
omsorgspersonell vil ofte ha kunnskap om den enkelte pasient som er avgjørende for å yte 
gode, individuelt tilrettelagte og ikke minst helhetlige tjenester også i 
spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten mangler i mange tilfeller kunnskap om 
tjenestetilbudet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Regjeringen vil på denne 
bakgrunn utrede en endring i helse- og omsorgstjenesteloven, slik at kommunene får en 
veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten.  
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Erfaringsmessig er det en stor fordel for begge nivåer dersom veiledningsplikten settes i 
system og planlegges. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten bør også utvikle ordninger for å dele kurs og ha felles opplæring. 
(…)."  

Under henvisning til ovenstående uttales det deretter på meldingens side 70 at 
Regjeringen for det første vil utrede en endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at 
kommunen får en veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten som speiler 
spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor kommunene. Videre uttales det at 
Regjeringen også vil vurdere en plikt til kompetansedeling innad i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene, men at det i den forbindelse også skal vurderes om pedagogiske 
virkemidler kan være et egnet alternativ til lovfesting av slik pliktbestemmelse. 

3.3.2 Stortingets behandling av meldingen 

Ved Stortingets behandling er Regjeringens forslag referert, men ellers ikke omtalt i 
Innst. 40 S (2015-2016) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. 

3.3.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor kommunene følger av 
spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 som lyder: 

"Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, 
eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, skal gi den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige 
forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse 
sine oppgaver etter lov og forskrift." 

Nåværende § 6-3 var opprinnelig fastsatt som § 7-4 i spesialisthelsetjenesteloven. Om 
daværende bestemmelse § 7-4 er det i Ot.prp. nr. 10 (1998-99) Om lov om 
spesialisthelsetjenesten m.m., punkt 7.4.4, side 100-102, blant annet uttalt: 

"Behovet for veiledning fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker. 
Helsetjenesten blir stadig mer spesialisert og utviklingen går fort. Dette stiller i økende 
grad krav om faglig oppdatering til alle deler av helsetjenesten. Den medisinskteknologiske 
utvikling medfører at helsehjelp i større grad kan ytes nær pasientens bosted, og det er en 
uttalt politikk at pasienter bør behandles på lavest mulig nivå. En forutsetning for at 
kommunehelsetjenesten skal kunne ta i bruk medisinsk utstyr og andre behandlingsmetoder 
i hjemmet eller nær pasientens bosted, er at de får den nødvendige veiledning. For 
pasientene vil det bety økt sikkerhet og trygghet. For samfunnet betyr det at man sparer 
ressurser ved at antall sykehusinnleggelser kan reduseres. Målsettingen med å innføre en 
veiledningsplikt er å bidra til å skape en helhetlig helsetjeneste, og å motvirke at 
grensesnittet mellom to samhandlende linjer blir en flaskehals, med ressurssløsing og 
kvalitetsbrudd som konsekvens. 

[…] 

Den plikt til veiledning som departementet foreslår, gjelder både i forhold til 
enkeltpasienter som kommunen har eller overtar ansvaret for, og i forhold til 
kommunehelsetjenestens generelle lovpålagte oppgaver. 
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I forhold til den enkelte pasient vil spesialisthelsetjenesten ha plikt til å gi den veiledning 
som er nødvendig for at pasienten kan få forsvarlig helsehjelp. Bestemmelsen må ses i 
sammenheng med at både fylkeskommunen og kommunen foreslås pålagt en plikt til å 
utarbeide individuelle planer for pasienter med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester og en plikt til å samarbeide med andre tjenesteytere om tilbudet til disse 
pasientene, (…). Bestemmelsene er tenkt som virkemidler for å få til en bedre samhandling 
mellom nivåene. 

Det foregår allerede i dag en utstrakt veiledning fra spesialisthelsetjenesten i forhold til 
enkeltpasienter. Sykehus sender etter endt opphold epikrise til primærlegen som gir 
veiledning om hvordan pasienten skal følges opp i kommunen. Primærleger søker råd hos 
spesialister for eksempel i situasjoner hvor det er spørsmål om øyeblikkelig hjelp 
innleggelser i sykehus. Å innføre en veiledningsplikt i forhold til enkeltpasienter vil derfor 
i stor grad være en lovfesting av en praksis som allerede foregår. Det vil imidlertid 
innebære en synliggjøring av denne oppgaven i spesialisthelsetjenesten, og foranlediger 
således at det legges til rette for at helsepersonell faktisk kan oppfylle denne lovpålagte 
plikten. Veiledningsplikten vil være begrenset til den informasjon som er nødvendig for at 
enkeltpasienter kan få et forsvarlig tilbud fra kommunen, og innebærer ikke at 
spesialisthelsetjenesten overtar ansvaret for pasientene i kommunen. Plikten medfører 
heller ikke et generelt unntak fra de taushetspliktregler som gjelder. I den grad utveksling 
av opplysninger er nødvendig for at den helsehjelp som ytes til enkeltpasienter er 
forsvarlig, vil imidlertid unntak fra taushetsplikten i forslaget til ny lov om helsepersonell § 
25 kunne komme til anvendelse. 

Bestemmelsen er generelt formulert og vil også gjelde mer systematisk veiledning. 

Det bør være opp til spesialisthelsetjenesten selv å avgjøre hvordan veiledningen kan 
systematiseres. Det stilles derfor i loven krav om at kommunehelsetjenesten skal veiledes i 
den grad det er nødvendig for å oppfylle lovpålagte krav, men ikke om hvordan dette bør 
gjennomføres i praksis. 

[…] 

Forsøk viser at det er relativt enkelt å stimulere allmennleger til kontakt med andrelinjen. 
Det er derimot vanskeligere å få for eksempel sykehusleger til å vende seg mot førstelinjen. 
Ved å innføre en veiledningsplikt ønsker departementet å bidra til å styrke og systematisere 
samhandlingen mellom de to nivåene i helsetjenesten. 

[…] 

Det er imidlertid viktig å understreke at veiledningsplikten ikke medfører endringer i den 
gjeldende ansvarsfordeling mellom fylkeskommunen og kommunen. Hvis det er aktuelt at 
kommunen skal utføre oppgaver som hører inn under fylkeskommunenes ansvar, må dette 
avtales særskilt. 

[…] 

Råd og veiledning skal gis av helsepersonell, jf definisjonen i forslaget til lov om 
helsepersonell § 3. For eksempel vil tilbudet til mennesker med psykiske lidelser være 
svært sammensatt, og mange yrkesgrupper og profesjoner tar del i det kliniske arbeidet 
innen psykiatrien. Veiledning omkring forhold som har innvirkning på fysisk og psykisk 
helse, vil kunne kreve andre typer kompetanse enn den helsepersonell med autorisasjon 
har. Definisjonen av helsepersonell gitt i helsepersonelloven § 3 vil omfatte alt personell i 
helsetjenesten som yter helsehjelp. Også personell som ikke er autorisert helsepersonell, 
men som arbeider i den offentlige del av spesialisthelsetjenesten, vil således etter 
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omstendighetene kunne omfattes av veiledningsplikten. Innenfor psykiatrien vil dette for 
eksempel kunne gjelde sosionomer, kliniske pedagoger, omsorgsarbeidere og 
barnevernspedagoger som deltar i det kliniske arbeidet. Ansatte i spesialisthelsetjenesten 
som ikke faller inn under definisjonen av helsepersonell, faller imidlertid utenfor loven. 
Bestemmelsen må også ses i sammenheng med den generelle veiledningsplikt for ansatte i 
offentlig virksomhet som følger av forvaltningsloven § 11. 

I prinsippet omfattes både veiledning som spesialisthelsetjenesten gir av eget tiltak og 
veiledning etter anmodning fra kommunehelsetjenesten av lovbestemmelsen. Som nevnt er 
det imidlertid bare opplysninger som er påkrevet for at kommunehelsetjenesten skal kunne 
løse sine oppgaver etter loven som omfattes. Det betyr at forhold som kommunen er like 
nær eller nærmere til å orientere seg om, ikke vil utløse en plikt for spesialisthelsetjenesten. 

Veiledningsplikten gjelder "helsemessige forhold". Dette innebærer at plikten omfatter 
ethvert tiltak som angår pasienters fysiske eller psykiske helse. Begrensning av plikten 
ligger imidlertid i at plikten kun omfatter slik veiledning som er nødvendig for at 
kommunehelsetjenesten kan løse oppgaver pålagt i lov eller forskrift." 

Departementet viser også til Rundskriv I-3/2013 Spesialisthelsetjenestens 
veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, av 1. juli 2013, for 
ytterligere redegjørelse for veiledningsplikten. 

Under henvisning til ovenstående, og den begrunnelse som er gitt i 
Primærhelsetjenestemeldingen, jf. ovenfor under punkt 3.3.1, fastholder departementet 
forslaget om å endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunen får en 
veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten.  

Den kommunale veiledningsplikten overfor spesialisthelsetjenesten er i all hovedsak ment 
å tilsvare den veiledningsplikt som spesialisthelsetjenesten har overfor den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. 

Dette innebærer blant annet at bestemmelsen retter seg mot helsepersonell som yter 
tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Dette vil gjelde helsepersonell som 
er ansatt i kommunen, men også private tjenesteytere som yter tjenester omfattet av helse- 
og omsorgstjenesteloven på vegne av kommunen. Dette vil for eksempel gjelde 
privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter.  

Veiledningsplikten skal gjelde "helsemessige forhold". Dette innebærer at plikten 
omfatter ethvert tiltak som angår pasienters fysiske eller psykiske helse.  

Det foreslås at veiledningsplikten skal gjelde både for enkeltpasienter som 
spesialisthelsetjenesten har eller overtar ansvaret for, og for spesialisthelsetjenestens 
generelle lovpålagte oppgaver. Med hensyn til den enkelte pasient vil kommunen ha plikt 
til å gi den veiledning som er nødvendig for at pasienten kan få forsvarlig helsehjelp. 

Veiledningsplikten begrenses imidlertid av at plikten kun omfatter slik veiledning som er 
nødvendig for at spesialisthelsetjenesten skal kunne løse oppgaver pålagt i lov eller 
forskrift. Plikten vil gjelde både veiledning som den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten gir av eget tiltak og veiledning som gis etter anmodning fra 
spesialisthelsetjenesten.  
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Helsepersonell i spesialisthelsetjenesten har i dag ikke en tilsvarende veiledningsplikt 
overfor den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Når ansvaret for tannhelsetjenester 
overføres til kommunen, vil spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt automatisk bli 
utvidet til å omfatte kommunale tannhelsetjenester. Det offentliges ansvar for 
tannhelsetjenester ligger samlet på ett forvaltningsnivå i dag og vil fortsatt gjøre det med 
overføringen av tannhelsetjenester til kommunene. Det er dermed trolig ikke samme grad 
av behov for gjensidig veiledning mellom forvaltningsnivåene når det gjelder 
tannhelsetjenester. Det kan imidlertid være tilfeller der det er behov for rådgivning, 
veiledning og opplysninger fra spesialisthelsetjenesten som er nødvendige for at 
kommunen skal kunne oppfylle sitt lovpålagte ansvar for tannhelsetjenester. Det vises til 
at pasienter som er innlagt i helseinstitusjoner innenfor spesialisthelsetjenesten, vil ha 
rettigheter til et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud fra kommunen under 
oppholdet, på samme måte som de har overfor fylkeskommunen i dag. En pasient kan for 
eksempel være under medisinsk behandling for en tilstand som påvirker tannhelsen og 
behovet for tannbehandling under oppholdet.  

Med innføring av en tilsvarende veiledningsplikt for kommunen vil det også bli 
tydeliggjort at helsepersonell i kommunen må gi råd og veiledning til 
spesialisthelsetjenesten om tannhelse knyttet til medisinsk behandling av innlagte 
pasienter. Dette kan for eksempel dreie seg om råd for å ivareta munnhygiene, 
opplysninger om igangsatt tannbehandling, samt veiledning om risiko for mulige 
komplikasjoner i munn, kjeve og tenner i forbindelse med legemiddelbruk ved medisinsk 
behandling mv. Det vil si veiledning som er påkrevd for at spesialisthelsetjenesten skal 
kunne utføre sine oppgaver.  

Når det gjelder Primærhelsetjenemeldingens omtale av å eventuelt innføre en plikt til 
kompetansedeling innad i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, vil departementet i 
denne omgang ikke foreslå lovfesting av en slik plikt. Departementet viser også til at 
kompetansedeling kan være et tiltak som kan ivaretas ved kommunens ledelse, uavhengig 
av lovregulering. Som nevnt i meldingen ønsker departementet å vurdere om pedagogiske 
virkemidler kan være et like egnet alternativ til lovfesting av slik pliktbestemmelse.  

3.3.4 Forslag til lovregulering 

Departementet foreslår at bestemmelsen om den kommunale helse- og omsorgstjenestens 
veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten inntas som ny § 5-11 i helse- og 
omsorgstjenesteloven og gis følgende ordlyd: 

§ 5-11 Veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

Helsepersonell som yter tjenester omfattet av loven her, skal gi 
spesialisthelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold 
som er påkrevet for at spesialisthelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter 
lov og forskrift. 
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3.3.5 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Departementet legger til grunn at veiledning fra den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten til spesialisthelsetjenesten skjer i et visst omfang allerede i dag. 
Forslaget om lovfestingen vil derfor langt på vei kunne sies å være lovfesting av 
gjeldende praksis. Departementet legger i tillegg til grunn at omfanget av slik veiledning 
uansett må forventes å være såpass beskjedent at dette må kunne dekkes innenfor den 
enkelte kommunes ordinære budsjetter. 

3.4 Krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

3.4.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

I Primærhelsetjenestemeldingen har regjeringen understreket at god ledelse vil være 
avgjørende for å skape pasientens helsetjeneste, og at pasienter og brukere skal oppleve 
helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som er helhetlige og koordinerte. Tjenestene 
skal ikke fremstå som enkeltstående og fragmenterte tjenesteleveranser og pasienter og 
brukere skal bli lyttet til og få delta i beslutninger om dem selv. I forlengelsen av dette 
uttales det på meldingens side 71 blant annet:  

"(…) Dette stiller høye krav til ledelse og styring i en stor og stadig mer kompleks sektor. 
Det er ikke nok at den enkelte tjenesteyter eller deltjeneste leverer faglig gode tjenester. 
Det kreves god ledelse på alle nivåer og tydelige ledelses- og styringslinjer, fra øverste 
ledelse, dvs. kommunestyret og administrasjonssjef (rådmann), til ledere i utøvende 
enheter. Ledelse i kommunene er nær knyttet til lokalpolitisk ledelse. Balansen mellom 
nasjonale anbefalinger og lokale beslutninger og muligheter krever forståelse for politiske 
prosesser. Samtidig er lederrollen faglig utfordrende og krever kunnskap om bl.a. 
tjenestenes innhold, brukernes behov og folkehelsekunnskap.  

I sum er det store lederutfordringer i sektoren, og mye tyder på at mange ledere i dag ikke 
får dette godt nok til. Det kan skyldes lederkompetansen, men sektoren er også 
kjennetegnet ved at det er få ledere, og at det er vanskelig å rekruttere til lederstillinger.  

Regjeringen vil bidra til bedre ledelse både ved at krav til ledelse blir tilstrekkelig tydelig, 
og ved at lederkompetansen styrkes. Tiltak vil omfatte å tydeliggjøre krav til ledelse i 
forskrift, bedre tilgang til relevante lederutdanninger, samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten og å utarbeide en veileder for kommunens oppfølging av private 
aktører med driftsavtale." 

Når det konkret gjelder internkontroll uttales det på side 75 blant annet: 

"Kommunens plikt til internkontroll er regulert i lov og forskrift. Pedagogiske virkemidler 
er viktig for bl.a. å gjøre innholdet i regelverket kjent. Det er samtidig viktig med tydelige 
krav til ledelse, styring og kontroll. Regjeringen vil tydeliggjøre krav til kommunens 
styring og kontroll av helse- og omsorgstjenestene. Det skal bl.a. skje ved å revidere 
dagens internkontrollforskrift. Kravene til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og 
pasient- og brukersikkerhet skal tydeliggjøres." 
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3.4.2 Stortingets behandling av meldingen 

Stortingets behandling av meldingsforslagene fremgår av Innst. 40 S (2015-2016) 
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet. Når det gjelder krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
uttales det på side 23 blant annet: 

"Komiteen vil påpeke at god ledelse er avgjørende for å skape pasientens helsetjeneste. 
Dersom pasienten og brukeren skal oppleve helhetlige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester, stiller dette høye krav til ledelse og styring i en stadig mer kompleks 
sektor. Helsetilsynet har flere ganger pekt på utfordringer knyttet til styring og ledelse.  

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, viser til at ledelse er et 
innsatsområde både i Kompetanseløftet 2015 og i regjeringens satsing på rus og psykisk 
helse. Som del av Kompetanseløftet 2015 kan én eller flere samarbeidende kommuner 
bestille skreddersydd lederutdanning for helse- og omsorgssektoren gjennom Høgskolen i 
Hedmark i samarbeid med Ressurssenter for omstilling i kommunene og Fagakademiet. 
Videre er Helsedirektoratet gitt i oppdrag å sørge for en lederutdanning i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. 

Flertallet viser til at regjeringen har varslet at de vil revidere dagens internkontrollforskrift 
ved å tydeliggjøre krav til kommunens styring og kontroll av helse- og omsorgstjenestene." 

3.4.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering 

Helse- og omsorgstjenestene i kommunene har utviklet seg til en omfattende og kompleks 
virksomhet. Funn tyder imidlertid på at ledelse og internkontroll i for stor grad er overlatt 
til den enkelte virksomhet, og at det blant annet skjer for få tiltak for å sikre koordinering 
på tvers. For å sikre bedre koordinering på tvers er det viktig at ledelse og styring skjer på 
sentralt nivå i kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

God ledelse på alle nivå i tjenestene er avgjørende for at tjenestene til enhver tid er 
forsvarlige. Robuste fagmiljøer med god ledelse er blant annet av sentral betydning for at 
kommunene kan ivareta nye oppgaver på en forsvarlig måte, herunder ansvaret for 
tannhelsetjenester. Ledelse handler om systemer, aktiviteter og egenskaper som får 
tjenestene til å utvikle seg på en god måte, sette mål og følge opp at man oppnår ønskede 
resultater. Dette krever at også kommunenes ledelse sentralt engasjerer seg i utvikling og 
drift av helse- og omsorgstjenestene, og etterspør og følger opp arbeid med internkontroll. 
Samlet sett skal ledelsen bidra til at helse- og omsorgstjenesten oppfyller kommunens 
lovpålagte sørge for-ansvar på en god måte.  

Av lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 
(helsetilsynsloven) § 3, fremgår at alle som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere 
internkontrollsystemer og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. De 
nærmere bestemmelsene om internkontroll følger av forskrift av 20. desember 2002 nr. 
731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 

Kommunens plikt til internkontroll kommer videre til uttrykk i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Det fremgår her at kommunens sørge for-ansvar 
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"innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift." 

Formålet med internkontrollforskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester og at helse- og omsorgslovgivningen etterleves gjennom krav til 
systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. Det nærmere innholdet 
i internkontrollen følger av § 4 i forskriften. Internkontroll angår virksomhetens systemer 
for ledelse og styring, og er et lederansvar. Organisering av tjenestetilbudet varierer. 
Kravet om å føre internkontroll omfatter likevel alle former for organisering. 
Internkontrollkravet gjelder både for kommunens overordnede styring av helse- og 
omsorgstjenesten og for den enkelte deltjeneste. 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 30. oktober 2015 på høring forslag til en ny 
forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. I forslaget til ny forskrift stilles 
det tydeligere krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med 
forskriften er at den skal bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at helse- og omsorgslovgivningen 
etterleves. 

Forskriften er foreslått å skulle erstatte dagens forskrift om internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten. Særlig på fire punkter innebærer den nye forskriften en tydeliggjøring 
sammenlignet med internkontrollforskriften: 

− At internkontroll er en integrert og naturlig del av styringssystemet 
− Hvor ansvaret ligger på ulike nivå i kommunen og spesialisthelsetjenesten 
− Hva det innebærer at virksomheten skal planlegges, gjennomføres, evalueres og 

korrigeres 
− Innhold i krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet 

Målet med ny forskrift er at denne skal gi ansvarlige på de ulike nivåene i helse- og 
omsorgstjenesten et bedre verktøy med tydeligere og mer tjenestetilpassede krav. Dagens 
forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten stiller minimumskrav til 
innholdet i et styringssystem. Styringssystemet skal sikre at virksomheten etterlever krav 
i lov og forskrift, herunder krav til faglig forsvarlighet. Et styringssystem hvor 
etterlevelse av regelverk og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet står sentralt, handler blant annet om å skape en lærende 
organisasjonskultur.  

I henhold til forslaget er strukturen for ny forskrift knyttet til de fire elementene som er 
grunnleggende i et styringssystem, dvs. at virksomhetens aktiviteter skal, planlegges, 
gjennomføres, evalueres og korrigeres, jf. blant annet ovenfor om helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Forskriften beskriver og utdyper hva disse fire 
ulike elementene innebærer av oppgaver for virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 
Disse kravene vil gjelde for ansvarlige for virksomheter på ulike nivå.  

I dagens internkontrollforskrift fremgår det at det er ”den/de ansvarlige for virksomheten” 
som har ansvaret for internkontrollen. I forslaget til ny forskrift har departementet 
foreslått en justering av forskriftsteksten og at innholdet i bestemmelsen utdypes 
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nærmere. Departementet foreslo en bestemmelse som slår fast at det er den som har det 
overordnede ansvaret for virksomheten, som er ansvarlig for at det etableres og 
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med forskriften og at 
medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. 

Arbeid med styringssystem er en kontinuerlig prosess som må tilpasses hver enkelt 
kommune. Kommunene er ulike i organisering, størrelse, intern ansvarsfordeling og 
kompetanse. Kommunens oppgaver er regulert i flere lover. Kommuneloven er 
rammeloven for kommunal virksomhet, mens andre lover pålegger kommunene oppgaver 
og regulerer hvordan oppgavene skal løses. 

Det er administrasjonssjefen i kommunen som har det overordnede ansvaret for 
styringssystemet i kommunen. Dette ligger i kommunelovens system. 
Administrasjonssjefen vil være ansvarlig for definering og oppfølging av blant annet 
styringssystemet langt ned i organisasjonen fordi hun eller han må sørge for at 
medarbeiderne forstår og følger opp slike oppgaver. 

Selv om kommuneloven legger ansvaret for styringssystemet på administrasjonssjefen, 
betyr dette likevel ikke at hun eller han skal ha oversikt over alt. Oppgaver innenfor 
styringssystemet vil i stor grad måtte delegeres, men samlet skal kjeden eller nettverket 
av ledere i kommunen danne et helhetlig styringssystem. 

I høringsforslaget ble det foreslått at ny forskrift skal inneholde flere direkte og indirekte 
krav til ledelse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Etter en helhetsvurdering 
har derfor departementet kommet til at det på det nåværende tidspunkt ikke er 
formålstjenlig å også foreslå lovendringer for ytterligere å tydeliggjøre krav til ledelse i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Departementet viser også til Primærhelsetjenestemeldingens uttalelser om at helse- og 
omsorgstjenesten trenger et lederløft. Det fremgår at regjeringen vil styrke ledelsen på 
alle nivåer. Dette skal blant annet skje ved å øke tilgangen til relevante lederutdanninger. 
Ledelse er et innsatsområde både i Kompetanseløftet 2020 og regjeringens satsning på rus 
og psykisk helse. Som del av Kompetanseløftet 2020 kan én eller flere samarbeidende 
kommuner bestille skreddersydd lederutdanning for helse og omsorgssektoren. Det er 
videre etablert et samarbeid med spesialisthelsetjenesten om et topplederutdanningstilbud. 
Det legges til rette for at plasser på Nasjonalt topplederprogram i regi av Nasjonal 
ledelsesutvikling stilles til disposisjon for ledere i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

Departementet viser i forlengelsen av ovenstående også til det som i 
Primærhelsetjenestemeldingen er uttalt om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, jf. meldingens side 81 hvor det blant annet heter: 

"Det er tidligere foreslått å innføre krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav 
gjennom endring i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Det ble foreslått at 
kravet bare skulle gjelde for de tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som i 
forskriften er omtalt som «pleie- og omsorgstjenester». Videre oppfølging av forslaget bør 
ses i sammenheng med en mer overordnet satsing på tiltak for økt kvalitet og kompetanse i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen vil utrede om et krav om politisk 
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behandling bør rette seg mot både de prosedyrer som kommunen skal etablere for å sikre at 
brukerne får tjenester i tråd med forskriften, og innholdet i kvalitetskravene. Regjeringen 
vil også utrede om et krav om politisk behandling skal gjelde for alle de tjenester 
kommunen er forpliktet til å tilby etter helse- og omsorgstjenesteloven. Slike endringer av 
kvalitetsforskriften kan bidra til å sikre lokalpolitisk ansvarliggjøring. Dette vil også 
innebære at politisk nivå i kommunene indirekte vil måtte vurdere om kommunen har 
nødvendig kompetanse for å oppfylle pålagte kvalitets- og kompetansekrav." 

En ordning med lokalpolitisk behandling av kvalitets- og kompetansekrav i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten vil henge nært sammen med hvordan tjenestene 
ledes og de ulike nivåenes ledelsesansvar. Eventuelt forslag om å innføre en slik ordning 
med lokalpolitisk behandling av kvalitets- og kompetansekrav vil på ordinær måte bli 
sendt på høring.  

3.4.4 Administrative og økonomiske konsekvenser 

I dette punktet fremmes ikke forslag som får administrative og økonomiske konsekvenser. 
Når det gjelder konsekvenser knyttet til fastsettelse av ny forskrift om styringssystem i 
helse- og omsorgstjenesten, vises det til redegjørelsen for dette i departementets 
høringsnotat av 30. oktober 2015. 

3.5 Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker- og 
pårørendeopplæring i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten 

3.5.1 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

I Primærhelsetjenestemeldingen understrekes det på side 109 at god sykdomsmestring 
forutsetter at pasienter og pårørende har tilstrekkelig kunnskap og praktiske ferdigheter til 
å endre livsstil i tråd med egne mål, vurdere forandringer i sykdomstilstanden og 
gjennomføre egen behandling. I forlengelsen av dette uttales det blant annet: 

"Pasientopplæring kan skje i form av en-til-en konsultasjon eller i grupper av brukere og 
pårørende med samme diagnose/problem. Etablering av primærhelseteam vil innebære en 
ny arena der viktig opplæringsbehov kan ivaretas på en bedre måte enn det som er tilfelle i 
dag. Både individuell opplæring og gruppetilbud kan ytes av sykepleier eller annet 
helsepersonell i et slikt team, eller det kan skje hos fastlegen, hos fysioterapeuten, i 
frisklivssentraler eller i et kommunalt lærings- og mestringssenter.  

Brukere besitter viktig erfaringskompetanse. Kommuner bør legge til rette for at denne 
kompetansen benyttes i kommunens opplæringstilbud ved å etablere samarbeid med 
brukerorganisasjoner om likemannsarbeid. Likemannsarbeid har en verdi i seg selv, 
samtidig som det hever både kvaliteten og kapasiteten i opplæringstilbudet.  

Pasient- og pårørendeopplæring bør inngå i et helhetlig forløp for brukere, pasienter og 
deres pårørende, på tvers av nivåene i helse- og omsorgstjenesten. Opplæringstilbudet for 
alle vanlige tilstander bør kunne gis i kommunene. For sjeldnere og mer spesialiserte 
tilstander må både opplæringen og erfaringskompetansen/likemannsarbeidet forankres i 
spesialisthelsetjenesten, i tråd med vanlige prinsipper for arbeidsdeling mellom nivåene.  
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Pasienter og brukere gir uttrykk for at det kommunale tilbudet i dag er mangelfullt. 
Flertallet av kommunene har ikke et strukturert og systematisk opplæringstilbud. Den 
opplæringen som skjer, skjer oftest som del av det individrettede tilbudet hos lege, 
fysioterapeut eller andre. Kommunene gir uttrykk for at de er enige i at det er viktig at 
pasient- og pårørendeopplæring settes i system, men anser ikke at dette i dag inngår i deres 
ansvar.  

Frisklivstilbud er en form for brukeropplæring. Formålet er å bistå til bedre levevaner og 
fremme fysisk og psykisk helse, primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk 
aktivitet, bedre kosthold og tobakksavvenning. Målgruppen er personer med økt risiko for 
eller begynnende utvikling av sykdom, uavhengig av diagnose. Tilbud og plan for 
oppfølging utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og brukere ut fra kunnskapsbaserte 
metoder for endring av levevaner. Det utvikles også tilbud til brukere med lettere psykiske 
lidelser. Tilbudet er kommunalt, ofte etablert gjennom frisklivssentraler. Brukere kan 
henvises med frisklivsresept fra fastlege, Nav eller andre eller de kan oppsøke tilbudet uten 
henvisning. (…). 

Erfaringer viser at lærings- og mestringstiltak som startes opp i sykehus ikke uten videre 
videreføres i kommunen. Dermed kan effekten av igangsatte tilbud i sykehus utebli. Det 
trengs sterkere vektlegging av at veiledning og opplæring skal være elementer i et helhetlig 
pasientforløp på linje med medisinsk behandling. Lovreguleringen av pasientopplæring er 
ulikt formulert i helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven, og kan 
oppfattes som svakere vektlagt for kommunene. For å sikre nødvendig pasient- og 
pårørendeopplæring vil regjeringen tydeliggjøre kommunenes plikt til å drive pasient- og 
pårørendeopplæring i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Mange kommuner er for små til selv å etablere gruppetilbud. Det bør da etableres 
interkommunale tilbud." 

3.5.2 Stortingets behandling av meldingen 

Ved Stortingets behandling av Primærhelsetjenestemeldingen har komiteen sluttet seg til 
viktigheten av at pasienter, brukere og pårørende i større grad tas med i beslutninger om 
egen behandling og mestring av eget liv, og at pårørende og frivillige bør få en større og 
tydeligere plass i helse- og omsorgstjenesten fremover, jf. Innst. 40 S (2015-2016) 
Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet, side 7-8. Videre uttales det på innstillingens side 34-35 blant annet: 

"Komiteen legger vekt på at målet for tjenestene i møtet med brukere med risiko for, eller 
allerede etablert kronisk sykdom, er å avdekke dette tidsnok til at eventuelle muligheter til 
forebygging eller behandling ikke blir forringet. Målet må være å hjelpe brukeren til et best 
mulig liv, der denne opplever å mestre livet i tråd med egne mål, unngår forverring, 
komplikasjoner og innleggelser i sykehus, samt forblir i arbeid og er selvhjulpen lengst 
mulig. Brukerne bør få tjenestene de trenger, særlig de tjenestene de trenger ofte, så nærme 
der de bor som mulig. Den største delen av oppfølgingen og koordineringen bør bli 
ivaretatt av primærhelseteamet (fastlegen) i samarbeid med brukeren selv. 

Komiteen viser til at med god oppfølging i kommunene kan behovet for 
spesialisthelsetjenester reduseres ytterligere. Bruk av ny teknologi som telemedisinske 
konsultasjoner, eventuelt ambulante spesialisthelsetjenester, kan bidra til å flytte de 
spesialiserte tjenestene nærmere der pasientene bor og til å styrke kompetansen ved den 
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kommunale tjenesten. Alle som har behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten, skal 
fremdeles få det." 

3.5.3 Nærmere om Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat om 
styrket pårørendestøtte 

Fremtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med brukere og pårørende. 
Det er et mål at pårørende skal få en større og tydeligere plass i helse- og 
omsorgstjenesten. Pårørende som tar vare på sine nærmeste, skal bli møtt av offentlige 
tjenester som arbeider sammen med dem, veileder og støtter dem og gir avlastning når det 
trengs. Ingen skal måtte påta seg omfattende omsorgsarbeid dersom de ikke ønsker det 
eller dersom de mener at kommunen vil kunne gi et bedre og mer forsvarlig 
tjenestetilbud. 

De kommunale helse- og omsorgstjenestene skal samhandle med pårørende som har 
tyngende omsorgsoppgaver. Dette gjelder uavhengig av pårørendes livssituasjon, hvilken 
relasjon de har til den eller de som har behov for hjelp, eller om de er pårørende til barn, 
unge, voksne eller eldre. Kommunen har en plikt til å yte nødvendig og forsvarlig helse- 
og omsorgshjelp til alle som oppholder seg i kommunen. De pårørende er en mangeartet 
gruppe, og inkluderer alt fra pårørende til barn til barn som pårørende. Deres behov vil 
variere både ut fra hvilke behov deres nærmeste har og hvilken livsfase og livssituasjon 
de pårørende selv befinner seg i.  

I regjeringsplattformen har regjeringen uttalt at den vil styrke pårørendes situasjon 
gjennom bedre tilbud om avlastning, veiledning og en gjennomgang av støtteordningene 
for pårørende.  

I tråd med dette sendte Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2015 på høring et 
forslag om styrket pårørendestøtte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i form av 
forslag til en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven som skal pålegge 
kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende 
omsorgsarbeid gjennom å gi disse tilbud om nærmere bestemte tiltak og tjenester.  

I høringsnotatet vises det til at pårørende står for nesten halvparten av omsorgsoppgavene 
som ytes til brukerne i dag. Mange opplever imidlertid at denne innsatsen ikke 
anerkjennes. Å samle tiltakene rettet mot pårørende i en felles bestemmelse i helse- og 
omsorgstjenesteloven vil ikke bare være et virkemiddel for å sikre nødvendig 
pårørendestøtte, det vil også kunne bidra til å synliggjøre og anerkjenne pårørendes 
innsats. Pårørende eller nærpersoner til brukere av kommunale omsorgstjenester finnes i 
alle aldersgrupper, og har ulike relasjoner til den eller de som har behov for hjelp. 
Løsninger for pårørendestøtte må derfor ta utgangspunkt i at de pårørende er i ulike 
livssituasjoner og har ulike behov. Kommunene skal gi et tilbud som er samordnet med 
pårørendes innsats, og tilby nødvendig veiledning og avlastning for å forbedre pårørendes 
situasjon. 

Av pasient- og brukerrettighetslovens § 2-8 følger at "(D)e som har særlig tyngende 
omsorgsarbeid, kan kreve at den kommunale helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak 
om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og hva tiltakene i tilfelle skal 
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bestå i." I høringsnotatet er det vist til at denne bestemmelsen ikke har noen motsvarende 
pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Med unntak av bestemmelsen om 
omsorgslønn, har helse- og omsorgstjenesteloven ingen bestemmelser som er uttrykkelig 
rettet mot pårørende. Det betyr at dagens regelverk i liten grad gir pårørende klarhet i 
eller veiledning om hvilken type hjelp de kan be om. Det betyr også at det kan være 
vanskelig for pårørende å klage over manglende tjenestetilbud. Departementet foreslo 
derfor å innføre en ny pliktbestemmelse om kommunens ansvar for pårørende. Det ble 
vist til at den nye bestemmelsen ville samle og tydeliggjøre kommunens ansvar overfor de 
som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Konkret ble det foreslått at dagens § 3-6 om 
omsorgslønn i helse- og omsorgstjenesteloven oppheves og erstattes med en ny 
bestemmelse om kommunens ansvar for pårørende som ble foreslått å lyde: 

"Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen kunne tilby 
nødvendig pårørendestøtte i form av  

1. Informasjon, opplæring og veiledning 
2. Avlastning 
3. Omsorgsstønad" 

Den nye bestemmelsen samler og tydeliggjør kommunens ansvar overfor de som har et 
særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunene pålegges å tilby nødvendig pårørendestøtte i 
form av avlastning, informasjon, opplæring og veiledning, og omsorgsstønad. Tiltakene 
som regnes opp i bestemmelsen er i all hovedsak en videreføring av dagens ordninger, og 
kommunen skal fortsatt ha rett og plikt til å foreta en vurdering av hva som nødvendig og 
forsvarlig tilbud til den enkelte. Forslaget medfører imidlertid at kommunen får en 
tydeligere plikt til å foreta en selvstendig vurdering av pårørendes behov, og fatte vedtak 
om tiltak. Dermed sikres at det samlede tjenestetilbudet som utformes, også ivaretar 
pårørendes behov. Samlet sett representerer derfor forslaget en ny og forbedret 
rettsstilling for pårørende. Departementet peker i forlengelsen av dette på det helt 
grunnleggende i at det må være brukerens ønske om pårørendeomsorg som ligger til 
grunn for kommunens plikt.  

Departementet tar sikte på å følge opp høringsforslaget gjennom en lovproposisjon til 
Stortinget. 

3.5.4 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

Av spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 nr. 4 fremgår uttrykkelig at sykehusene skal ivareta 
"opplæring av pasienter og pårørende." Om denne bestemmelsen er det i Ot.prp. nr. 10 
(1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m.m., punkt 3.8.6, side 65 blant annet 
uttalt: 

"Omlag en fjerdedel av den norske befolkning har en alvorlig kronisk lidelse. Av disse har 
noen flere kroniske sykdommer. Mennesker med kronisk sykdom må leve med denne 
resten av livet. Stadig flere mennesker får sykdommer som ikke kan helbredes eller fjernes. 
Disse må til daglig treffe kvalifiserte og tildels livsviktige vurderinger og avgjørelser om 
egen tilstand og behandling. Like viktig som god medisinsk behandling er derfor god 
opplæring og mestring av sykdommen. Mangel på opplæring er like alvorlig som mangel 
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på medisiner og gode behandlingsformer. Opplæring er en forutsetning for mestring av 
livet som kronisk syk og for å hindre forverring av sykdommen og utvikling av alvorlige 
komplikasjoner. (…). For alle med kronisk sykdom innebærer kunnskap og mestring en 
kilde til bedret livskvalitet. Ikke bare er helsegevinsten viktig, men også kontrollen 
pasienten gjenvinner over eget liv. 

Opplæringstilbudet til kronisk syke må baseres på tverrfaglig kunnskap og innsats fra flere 
grupper av helsepersonell, ofte fra flere spesialiteter som; leger, sykepleiere, 
fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, fotpleiere, psykologer m fl. Opplæringstilbudet må 
også inkludere ansatte i kommunehelsetjenesten når dette er nødvendig og ønskelig, jf 
spesialisthelsetjenestens plikt til veiledning. Mange kronisk syke opplever i dag at terskelen 
fra kommunehelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten er for høy, at de først henvises når 
komplikasjoner oppstår. Også samarbeid med pasientorganisasjoner vil være aktuelt. 
Pasientorganisasjoner kan i mange tilfeller besitte erfaring og kompetanse som er verdifull 
for opplæringsformålet. 

Videre er kunnskapsrike pasienter den beste garanti for sikring av kvalitet på 
helsetjenestene, fordi de både har vurderingskompetanse og kan formulere sine interesser 
og ønskemål for behandlingen. 

Økt innsats og utvikling av et godt opplæringstilbud til pasienter med kroniske sykdommer 
vil i tillegg til å øke pasienters livskvalitet, også gi helseøkonomiske gevinster ved en 
friskere og tryggere pasientbefolkning." 

Helse- og omsorgstjenesteloven har ingen slik generell bestemmelse som eksplisitt 
pålegger en plikt til opplæring av pasienter, brukere og pårørende. At den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten også må sørge for nødvendig opplæring av pasienter, brukere 
og pårørende fremgår imidlertid implisitt og indirekte av flere lovbestemmelser. 

Slik det fremgår av helse- og omsorgstjenestelovens formålsbestemmelse i § 1-1, er 
lovens formål i henhold til bestemmelsens nr. 1 blant annet å ”tilrettelegge for mestring 
av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne”. Dette vil kunne innebære at pasient- 
og brukeropplæring er nødvendig når kommunen skal oppfylle sine lovpålagte plikter 
etter loven. Likedan følger det av formålsbestemmelsens nr. 3 at lovens formål også er å 
”sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og 
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre”. Også dette kan forutsette nødvendig 
pasient- og brukeropplæring.  

Videre legger departementet til grunn at de fleste tjenesteelementer som er listet opp i 
loven § 3-2 første ledd kan innebære en plikt til å gi opplæring til pasient og pårørende. 
Mest tydelig kan dette inngå i bestemmelsens nr. 4 om at kommunen skal tilby 
”utredning, diagnostisering og behandling”. Forsvarlig behandling vil i mange tilfeller 
forutsette en viss opplæring av pasient eller bruker. Tilsvarende skal kommunen etter 
bestemmelsens nr. 5 tilby ”sosial, psykososial og medisinsk habilitering og 
rehabilitering”. Opplæring av pasient/bruker inngår normalt som en svært sentral del i de 
fleste former for habilitering og rehabilitering. Etter bestemmelsens nr. 6, bokstav b, skal 
kommunen også tilby personlig assistanse. Det fremgår at dette blant annet vil omfatte 
”praktisk bistand og opplæring og støttekontakt”. 

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 om helsefremmende og forebyggende arbeid 
fremgår det at kommunen ved ytelse av helse- og omsorgstjenester skal fremme helse og 
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søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal bl.a. skje ved 
opplysning, råd og veiledning. Av § 3-8 fremgår at praktisk bistand og opplæring som 
nevnt i § 3-2, første ledd, nr. 6, bokstav b), også skal kunne organiseres som brukerstyrt 
personlig assistanse.  

Departementet viser også til loven § 6-2 som regulerer krav til innhold i 
samarbeidsavtalene mellom regionalt helseforetak/helseforetak og kommunen. Av 
bestemmelsens første ledd nr. 2 fremgår at avtalen skal omfatte ”retningslinjer for 
samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- 
og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester 
til pasienter med behov for koordinerte tjenester”. Det forutsettes altså her at kommuner 
skal ha noe tilbud om læring og mestring. 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1 fastslår at helsepersonelloven vil gjelde for alt 
personell som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven. I sin yrkesutøvelse vil 
personellet slik sett være underlagt helsepersonelloven § 4 og plikt til forsvarlig 
virksomhet. For en rekke tjenester omfattet av loven vil krav om forsvarlig yrkesutøvelse 
innebære en plikt for helsepersonellet til å sørge for at pasient, bruker eller pårørende får 
nødvendig opplæring. Opplæring inngår som nevnt som et svært sentralt element i mange 
former for behandling og også når det gjelder habilitering/rehabilitering. 

Av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 første ledd fremgår at pasient og bruker har 
rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Av andre ledd 
fremgår at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og 
bruker. Også dette kan innebære plikt til opplæring. Av loven § 3-2 fremgår videre at 
pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og 
innholdet i helsehjelpen. Slik informasjon vil i svært mange tilfeller også kunne 
karakteriseres som opplæring. 

Departementet legger derfor til grunn at kommunene allerede i dag har en plikt til å sørge 
for nødvendig pasient- og brukeropplæring, enten ved at kommunene som sådan er pålagt 
oppgaver som innebærer slik opplæring eller ved at kommunalt ansatte (eller personell 
med avtale om å yte tjenester på vegne av kommunen) gjennom sin yrkesutøvelse er 
pålagt å gi slik opplæring. Kommunen er ansvarlig for at pasienter og brukere får det de 
har krav på etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, 
dvs. nødvendige helse- og omsorgstjenester av forsvarlig karakter. Kommunen må da 
også sørge for at når helse- og omsorgspersonell yter tjenester som kommunene etter 
loven er pålagt å sørge for, så må kommunene også sørge for at personellet gir 
tilstrekkelig opplæring til pasient/bruker dersom dette er en forutsetning for å yte 
forsvarlige tjenester. 

Mange brukere med kroniske lidelser behandles i dag i spesialisthelsetjenesten 
(poliklinisk) for sykdommer og tilleggskomplikasjoner som kunne vært ivaretatt i 
kommunen. Brukere med diabetes bør kunne utføre blodsukkermåling selv og avhengig 
av resultat iverksette nødvendige tiltak. Mange fastlegekontor har i dag tilknyttet 
sykepleiere med god kompetanse på oppfølging av brukere med kroniske sykdommer. 
Kommunenes frisklivssentraler (251 kommuner har slike) er i økende grad bemannet med 
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fagkompetanse på å ivareta brukere med kroniske sykdommer som trenger råd og 
veiledning i å leve med sin sykdom og mestre livet på en god måte. 

Ovenstående redegjørelse dreier seg primært om opplæring av pasient og bruker, samtidig 
som nødvendig informasjon og/eller opplæring i mange tilfeller vil måtte gis til en pasient 
eller brukers pårørende, for eksempel ved ytelse av helse- og omsorgstjenester til barn, 
psykisk utviklingshemmede eller demente eldre. Departementet viser i den forbindelse 
også til redegjørelsen under punkt 3.5.3 om høringsnotat om lovendringsforslag for 
styrket pårørendestøtte. Forutsatt at Stortinget senere slutter seg til slik lovendring vil 
også dette innebære en tydeliggjøring av kommunens plikt til å sørge for 
pårørendeopplæring. 

Under henvisning til ovenstående redegjørelse mener departementet det ikke vil være 
strengt nødvendig å presisere kommunens plikt til å sørge for nødvendig opplæring av 
pasienter, brukere eller pårørende ved å innta en eksplisitt lovbestemmelse om dette i 
helse- og omsorgstjenesteloven. Departementet foreslår imidlertid å tydeliggjøre lovens 
formålsbestemmelse § 1-1 nr. 5 slik at ”opplæring” fremgår som et sentralt og selvstendig 
formål med loven. 

3.5.5 Forslag til lovregulering 

Departementet foreslår å tydeliggjøre kommunens plikt til å sørge for nødvendig 
opplæring av pasienter, brukere og pårørende ved å endre lovens formålsbestemmelse. 
Departementet foreslår etter dette at loven § 1-1 nr. 5 skal lyde (foreslått endring i 
kursiv): 

"sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, 
sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet 
er tilpasset den enkeltes behov" 

3.5.6 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Under henvisning til ovenstående redegjørelse for gjeldende rett og begrunnelse for den 
foreslåtte endringen av lovens formålsbestemmelse, legger departementet til grunn at 
lovendringen i all hovedsak er en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og at endringen 
derfor ikke vil innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for 
kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

3.6 Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å 
forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep 

3.6.1 Innledning 

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep rammer en betydelig del av befolkningen i 
Norge. Arbeidet mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er høyt prioritert av 
Regjeringen. 
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Det følger av både Primærhelsetjenestemeldingen og Tiltaksplanen mot vold og seksuelle 
overgrep (2014–2017) - En god barndom varer livet ut, at departementet vil vurdere om 
helselovgivningen bør tydeliggjøre helse- og omsorgstjenestens ansvar på systemnivå for 
å bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.  

3.6.2 Nærmere om forslaget i Primærhelsetjenestemeldingen 

Primærhelsetjenestemeldingen, som har fokus på vold i nære relasjoner og vold og 
seksuelle overgrep mot barn, omtaler vold og seksuelle overgrep som et alvorlig 
samfunns- og folkehelseproblem. Av innledningen til kapittel 25 på side 136 fremgår 
blant annet: 

"Bruk av vold er i strid med norsk lov og et angrep på grunnleggende menneskerettigheter. 
Dette gjelder også vold i nære relasjoner og vold som anvendes med den hensikt å oppdra 
barn."  

Videre fremgår det: 

"Vold og seksuelle overgrep påfører betydelig lidelse, og de helsemessige konsekvensene 
kan være omfattende og potensielt livstruende. Eksponering for vold og overgrep øker 
risikoen for posttraumatisk stressforstyrrelse, depresjon, rusproblemer, 
personlighetsforstyrrelser, andre psykiske og somatiske helseproblemer og sosiale 
problemer. Å bli utsatt for vold i oppveksten fører dessuten til økt risiko for å bli utsatt for 
vold senere i livet (Thoresen og Hjemdal 2014). Forskning viser at for barn kan det å være 
vitne til vold være like skadelig som å være direkte utsatt.  

I tillegg til de store konsekvensene for den enkelte, har vold også store 
samfunnsøkonomiske kostnader i form av økte behov for hjelpetiltak i skolen, psykisk og 
fysisk helsehjelp, barneverntiltak, samt hjelp fra krisesentertilbud, sosialhjelp og økte 
behov for politiressurser. En samfunnsøkonomisk analyse fra 2012 (Rasmussen m.fl.) 
anslår at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 og 6 mrd. kroner 
årlig (2010-kroner). God forebygging sparer samfunnet for store menneskelige og 
økonomiske kostnader, og er slik en investering i fremtiden." 

3.6.3 Stortingets behandling av meldingen 

I innstillingen til Primærhelsetjenestemeldingen, Innst. 40 S (2015-2016) Innstilling fra 
helse- og omsorgskomiteen om framtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, 
omtales også vold og overgrep som samfunnsproblem. Under punkt 15.2 på side 38 viser 
en samlet komite blant annet til at "Redd Barna mener at vold og overgrep er et av Norges 
mest underkommuniserte samfunnsproblemer. Vold og seksuelle overgrep påfører 
betydelig lidelse, og de helsemessige konsekvensene kan være omfattende og potensielt 
livstruende. (...)."  

3.6.4 Gjeldende rett: 

3.6.4.1 Internasjonal regulering 
Norge har sluttet seg til en rekke internasjonale avtaler som forplikter staten til å beskytte 
egne borgere mot vold, overgrep og annen inhuman behandling. Den europeiske 
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menneskerettighetskonvensjonen fra 1950 artikkel 2 og 3 krever at retten til liv blir vernet 
ved lov, og forbyr tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff.  

FNs Konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner fra 1979 
inneholder ikke bestemmelser som eksplisitt omhandler vold mot kvinner. I en 
hovedtilrådning har imidlertid FNs kvinnekomité gjort det klart at kjønnsbasert vold mot 
kvinner er et brudd med konvensjonsbestemmelsene, uavhengig av om bestemmelsene 
nevner vold eksplisitt.  

FNs konvensjon om barns rettigheter fra 1989 pålegger i artikkel 19 partene å treffe alle 
egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å 
beskytte barn mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, 
vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt 
misbruk, mens foreldre, verge eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.  
Konvensjonens artikkel 34 pålegger videre partene å beskytte barnet mot alle former for 
seksuell utnytting og seksuelt misbruk.  

Europarådets ministerkomité vedtok 12. juli 2007 en konvensjon om beskyttelse av barn 
mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Formålet med konvensjonen er å forebygge og 
bekjempe alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn, beskytte 
rettighetene til barn som er utsatt for slike overgrep og fremme nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid mot slike overgrep. Europarådets ministerkomité vedtok videre 7. april 2011 
en konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære 
relasjoner. Formålet med denne konvensjonen er å forebygge og bekjempe alle former for 
vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, beskytte rettighetene til ofrene for slike 
overgrep og fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot overgrep.  

Begge konvensjoner er undertegnet av Norge og regjeringen tar sikte på å legge frem for 
Stortinget en proposisjon om samtykke til ratifikasjon av konvensjonene. 

3.6.4.2 Nasjonal regulering 

Helsepersonelloven  

Når helsepersonell avdekker at pasienter eller brukere er, eller kan være, utsatt for vold, 
utgjør kravene til forsvarlighet rammen for helsepersonellets ansvar og oppgaver knyttet 
til den enkelte pasient eller bruker, jf. helsepersonelloven § 4 første og andre ledd. 
Arbeidet skal utføres i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp 
som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og 
situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal videre innrette seg etter sine faglige 
kvalifikasjoner, og innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig 
og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og 
samhandling med annet kvalifisert personell.  

Helsepersonellovens regler om taushetsplikt innebærer at "(H)elsepersonell skal hindre at 
andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold 
eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell", jf. 
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loven § 21. Helsepersonelloven og annen lovgivning åpner likevel for enkelte unntak fra 
taushetsplikten i nærmere bestemte situasjoner og på nærmere bestemte vilkår.  

Av loven § 22 fremgår at den som har krav på taushet kan samtykke til at taushetsbelagte 
opplysninger gjøres kjent for andre. Dersom helsepersonell får mistanke om at pasienter 
eller brukere er, eller kan være, utsatt for vold eller seksuelle overgrep, må personellet 
søke å avklare dette med pasienten/brukeren eller foresatte dersom det gjelder barn. Hvis 
det er tilfelle må personellet avklare om pasienten/brukeren samtykker til å gi 
opplysninger videre til for eksempel politiet eller andre deler av hjelpeapparatet. 

Av helsepersonelloven § 23 nr. 4 følger at taushetsplikten ikke er til hinder for at 
"opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det 
rettmessig å gi opplysningene videre." Hensynene og interessene som taler for å sette 
taushetsplikten til side, må veie vesentlig tyngre enn hensynene som taler for å bevare 
taushet. Unntaket omfatter i hovedsak truende farer eller situasjoner der det er fare for en 
skadevoldende handling, og gjelder i utgangspunktet ved fare for menneskers liv og helse. 
De vurderinger helsepersonell må foreta vil langt på vei være sammenfallende med de 
vurderinger som foretas i nødretts- og nødvergesituasjoner. Dersom helsepersonellet etter 
en konkret vurdering av den aktuelle situasjonen finner at bestemmelsens vilkår er 
oppfylt, får helsepersonellet en rett til å videreformidle taushetsbelagte opplysninger, selv 
om pasienten/brukeren ikke samtykker. 

Etter helsepersonelloven § 31 skal helsepersonell "varsle politi og brannvesen dersom 
dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom." Helsepersonell 
vil etter denne bestemmelsen kunne ha en plikt til å videreformidle taushetsbelagte 
opplysninger, uavhengig av om pasienten/brukeren samtykker eller ikke. I likhet med hva 
som gjelder etter helsepersonelloven § 23 nr. 4 vil det i hovedsak være nødretts- og 
nødvergevurderinger som ligger til grunn for vurderingen av om opplysninger skal 
videreformidles eller ikke. Retten til å videreformidle taushetsbelagte opplysninger etter § 
23 nr. 4 vil inntre noe før plikten til å videreformidle taushetsbelagte opplysninger etter § 
31. Det stilles blant annet noe større krav til påregnelighet for at den skadevoldende 
hendelsen er i ferd med å skje, før plikten etter § 31 inntrer.  

Dersom helsepersonell får kjennskap til at pasienter eller brukere står i fare for å bli utsatt 
for, eller har vært utsatt for, vold eller seksuelle overgrep, må helsepersonellet således 
vurdere om taushetsbelagte opplysninger kan eller skal videreformidles til for eksempel 
politiet eller andre deler av hjelpeapparatet. Helsedirektoratet og Politidirektoratet utga 
15. juli 2015 rundskrivet IS-9/2015 Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å 
utlevere pasientopplysninger til politiet. Når det gjelder voldutøvelsessituasjoner uttales 
det blant annet på side 7: 

"Ved vold i nære relasjoner skal politiet varsles dersom helsetjenesten får melding og det er 
uavklart om gjerningspersonen fortsatt utøver vold (…). 

Hvis pasienten har fått behandling etter en voldsepisode og det ikke foreligger 
holdepunkter for at det dreier seg om gjentatt mishandling skal politiet i utgangspunktet 
ikke varsles. I etterkant av en voldsepisode er hovedregelen at politiet ikke skal få 
opplysninger om pasienten, skader eller lignende for sin etterforskning. Hvis det er 
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sannsynlig at det dreier seg om gjentatt mishandling, og særlig hvis barn er involvert, skal 
politiet varsles."  

Tilsvarende vurderinger må gjelde for seksuelle overgrep. 

Når det gjelder barn, har helsepersonell et særlig ansvar. Etter helsepersonelloven § 32 
andre ledd skal helsepersonell "av eget tiltak gi opplysninger til helse- og 
omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en 
slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade". For at plikten 
til å formidle opplysninger skal inntreffe må to vilkår være oppfylt. For det første må 
helsepersonellet ha grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler. For det andre 
må det være overveiende sannsynlig at kvinnens misbruk av rusmidler vil føre til barnet 
vil bli født med skade. Det følger av Helsedirektoratets rundskriv IS 8/2012 
Helsepersonelloven med kommentarer at helsepersonellet så langt det er mulig og 
hensiktsmessig bør informere pasienten før opplysninger videreformidles.  

Etter helsepersonelloven § 33 skal helsepersonell i sitt arbeid være oppmerksom på 
forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Når det er grunn til å tro at 
barn blir mishandlet i hjemmet, at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt 
eller et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, skal helsepersonell av eget 
tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten. Slike opplysninger skal helsepersonell også 
gi etter pålegg fra barneverntjenesten. Dersom vilkårene er oppfylt vil plikten til å 
videreformidle opplysninger til barneverntjenesten inntre uavhengig av om 
pasienten/brukeren samtykker eller ikke.  

Straffeloven 

Helsepersonellet har også en plikt etter straffeloven til å avverge visse særskilt opplistede 
straffbare volds- og overgrepshandlinger, jf. straffeloven § 196 første ledd første 
punktum: 

"Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse eller på 
annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da 
dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er 
eller vil bli begått. "  

Av bestemmelsens andre punktum fremgår at avvergeplikten gjelder en rekke opplistede 
straffbare handlinger, uten hensyn til taushetsplikten. 

Helsetilsynsloven, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten og forslag om ny 
forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten 

Plikt til å opprette internkontrollsystem følger av helsetilsynsloven § 3 første ledd: 

"Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal etablere et internkontrollsystem for 
virksomheten og sørge for at virksomhet og tjeneste planlegges, utføres og vedlikeholdes i 
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrifter." 

De nærmere krav til internkontroll følger av forskrift 17. januar 2013 nr. 61 om 
internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Forskriftens § 3 definerer internkontroll som 
systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, 
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utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og 
helselovgivningen.  

I oktober 2015 sendte Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag om at dagens 
forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten skal erstattes av ny forskrift om 
styringssystem i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås at en ny forskrift skal videreføre 
dagens forskrift samtidig som det skal gå tydeligere frem at internkontroll er en integrert 
og naturlig del av virksomhetens styringssystem. Virksomheter i helse- og 
omsorgstjenesten skal ha styringssystem som bidrar til faglig forsvarlige helse- og 
omsorgstjenester, at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet og at helse- og omsorgslovgivningen etterleves. 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer den kommunale helse- og omsorgstjenestens 
ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder 
seg i kommunen, jf. loven § 3-1 første ledd. Kommunens ansvar innebærer plikt til å 
planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang 
og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift, jf. § 3-1 tredje ledd. 

Det følger av loven § 1-1 nr. 1 at lovens formål blant annet er å forebygge, behandle og 
tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Det følger 
videre av loven § 3-3 første ledd at kommunen ved ytelse av helse- og omsorgstjenester 
skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer.  

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige og kommunen har 
ansvar for å tilrettelegge tjenestene slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som 
utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter og slik at tilstrekkelig 
fagkompetanse sikres i tjenesten, jf. loven § 4-1 første ledd bokstav c og bokstav d. Det 
følger videre av § 4-2 første ledd at enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven 
skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet.  

Spesialisthelsetjenesteloven 

Det fremgår av spesialisthelsetjenesteloven at staten har det overordnede ansvaret for at 
befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste, mens det regionale helseforetaket skal 
sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys 
spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 og § 
2-1 a første ledd. De regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for at det tilbys 
spesialisthelsetjenester innebærer en plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 
korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav 
fastsatt i lov eller forskrift, jf. § 2-1 a tredje ledd. 

Av loven § 1-1 nr. 1 fremgår at et av lovens særlige formål er å fremme folkehelsen og å 
motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning. Det følger videre av loven § 2-1 a 
andre ledd at de regionale helseforetakene skal sørge for at helseinstitusjoner som de eier, 
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eller som mottar tilskudd fra de regionale helseforetakene til sin virksomhet, bidrar til å 
fremme folkehelsen og forebygge sykdom og skade. 

Helsetjenestene som tilbys eller ytes skal være forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal 
tilrettelegge sine tjenester slik at personell som ufører tjenestene, bli i stand til å 
overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et 
helhetlig og koordinert tjenestetilbud, jf. loven § 2-2. Det følger videre av § 3-4 a at 
enhver som yter helsetjenester etter loven, skal sørge for at virksomheten arbeider 
systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Tannhelsetjenesteloven 

Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i 
rimelig grad er tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. 
Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, jf. 
tannhelsetjenesteloven § 1-1 første og andre ledd.  

Tannhelsetjenesteloven har gjennomgående et forebyggende preg. Formålsbestemmelsen 
i § 1-2 pålegger fylkeskommunen å fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin 
tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebygging og behandling. Videre følger det blant 
annet av loven § 1-3 første ledd at den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig 
og oppsøkende tilbud til barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18, 
psykisk utviklingshemmede og enkelte grupper av eldre, langtidssyke og uføre i 
institusjon og hjemmesykepleie.  

Fylkeskommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, 
tannhelsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov 
eller forskrift, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3a. 

For nærmere redegjørelse for tannhelsetjenesteloven vises det til høringsnotatet kapittel 5. 

3.6.5 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

Av Primærhelsetjenestemeldingen punkt 25.2 side 139 fremgår det at regjeringen vil 
igangsatte et arbeid med å vurdere om helselovgivningen bør tydeliggjøre helse- og 
omsorgstjenestens ansvar på systemnivå for å bidra til å avdekke og avverge vold og 
seksuelle overgrep. Videre uttales det: 

"Dagens regulering av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å bidra til beskyttelse mot 
vold og overgrep er på systemnivå overordnet og generell. Formålet er å se på om 
lovendringer kan bidra til at kommuner og helseforetak får en klarere og mer konkretisert 
plikt til å bidra til at vold og seksuelle overgrep blir avdekket og avverget. Det skal 
vurderes om lovendringer kan bidra til at tjenestene utvikler en kultur hvor arbeidet med å 
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep blir en mer naturlig del av det å yte helse- 
og omsorgstjenester."  
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3.6.5.1 Helse- og omsorgstjenesten i særlig posisjon til å forebygge, avdekke og 
avverge 

Det er mange instanser og tjenester som har et ansvar for å handle dersom de får mistanke 
om at noen blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Helse- og omsorgstjenestene 
kommer likevel i en særlig posisjon til å kunne handle, fordi de kommer i nær kontakt 
med en stor andel av befolkningen som kan ha vært utsatt for, eller kan stå i fare for å bli 
utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Gjennom de mange ulike helse- og 
omsorgstjenestene som tilbys, blant annet tjenestene som tilbys gjennom 
fastlegeordningen, helsestasjons- og skolehelsetjenestene, legevaktordningen og 
tannhelsetjenesten1, kommer helse- og omsorgstjenestene i en særlig posisjon til å kunne 
forebygge, avdekke, avverge, intervenere tidlig i problemforløp og sørge for iverksetting 
av tiltak eller henvise til andre instanser.  

På tross av denne posisjonen er det en utfordring for helse- og omsorgstjenestene å fange 
opp det som ikke er de åpenbare og klare tilfellene. At noen utsettes for vold og seksuelle 
overgrep er ikke alltid umiddelbart synlig for andre. Temaet er tabubelagt, og forbundet 
med fortielse, skyld og skam. I tillegg kan symptomene på volds- og traumeerfaring ha 
likheter med andre erfaringer eller lidelser. Det kan også være utfordringer knyttet til å 
følge opp pasienter og brukere. Vanskelige vurderingstema og dilemma kan stille de som 
yter helse- og omsorgstjenester overfor krevende situasjoner. 

Det er en uttalt oppfatning at vold og seksuelle overgrep i for liten grad avdekkes av 
helse- og omsorgstjenestene og at informasjon om dette i for liten grad videreformidles til 
politiet og barnevernet.  

Når det gjelder helse- og omsorgstjenestens meldinger til barnevernet har Helsetilsynet 
gitt uttrykk for at det er et gjennomgående problem at terskelen for å melde er for høy. 
Det vises i denne forbindelse til Helsetilsynets rapport 2/2014 Helsepersonells 
opplysningsplikt til barnevernet. På side 9 fremgår det at:  

"(D)et er et gjennomgående problem at terskelen for å melde er for høy for de fleste. Det 
gjelder også helsepersonell. (...)"  

Det fremgår videre: 

"Vår gjennomgang av tilsynssaker viser at tilsynsmyndigheten har behandlet få saker om at 
helsepersonell ikke hadde sendt bekymringsmelding til barnevernet. Selv om antallet saker 

                                                 
1 I denne sammenheng kan det nevnes at den fylkeskommunale tannhelsetjenesten gjennom jevnlige 

innkallinger til tannhelseundersøkelser, møter barn og unge. Tannhelsepersonell arbeider i sterk belysning, 
noe som gjør det lettere å observere skader i munnhule, ansikt, hals og hode. I forbindelse med Stortingets 
behandling av Prop. 1 S (2009-2010), jf. Innst. 11 S (2009-2010), traff Stortinget følgende vedtak:  

"Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres gode rutiner ved den offentlige tannhelsetjenesten 
slik at mistanke om omsorgssvikt rapporteres til rette myndighet." 
 

Helsedirektoratet har i samarbeid med Barneombudet og relevante fagmiljøer bidratt til at det er etablert 
rutiner i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i alle fylker. Helsedirektoratet vil i løpet av 2016 
ferdigstille en nasjonal faglig retningslinje om tannhelsetjenester til barn og unge.  
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var få, var innholdet i sakene svært alvorlig. Det handlet om barn som hadde levd med 
omsorgssvikt eller overgrep i lang tid, ofte flere år. Mange helsepersonell hadde vært 
involvert uten å informere barnevernet." 

I samme rapport side 28-29 vises det videre til en kartlegging av opplysningsplikten til 
barnevernet fra helsetjenesten, gjennomført av Fylkesmannen i Oppland i 2011. 
Fylkesmannen fant blant annet at det var store variasjoner mellom kommuner og mellom 
de ulike helsetjenestene i antall bekymringsmeldinger og at det var grunn til å være 
bekymret for en underrapportering fra helsesektoren. 

Helse- og omsorgstjenestenes særlige posisjon tilsier at tjenestene i større grad enn i dag 
bør fange opp pasienter og brukere som kan ha vært utsatt for, eller kan stå i fare for å bli 
utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Det følger av både Et liv uten vold - 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 og En god barndom varer livet ut – 
Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017), 
at regjeringen er i ferd med å gjennomføre en rekke tiltak som vil kunne bidra til dette. 
Samtidig tilsier dagens situasjon at det også vurderes om endringer i helselovgivningen er 
et virkemiddel som vil kunne bidra til at vold og seksuelle overgrep i større grad blir 
forebygget, avdekket og avverget av helse- og omsorgstjenestene.   

3.6.5.2 Et ansvar for det enkelte helsepersonell, men også et ansvar for ledelsen 
for helse- omsorgstjenestene 

Som det fremgår av punkt 3.6.4.2 er helse- og omsorgstjenestene allerede i dag pålagt 
ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Ansvar er lagt 
både på det enkelte helsepersonell (se omtalen under overskriftene helsepersonelloven og 
straffeloven) og på helse- og omsorgstjenestene (se omtalen under overskriftene helse- og 
omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven).  

Selv om det enkelte helsepersonell i forbindelse med ytelse av helse- og omsorgstjenester 
har et viktig individuelt ansvar for å fange opp og følge opp pasienter og brukere som kan 
ha vært utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep, har 
altså også tjenestene som sådan et viktig ansvar for å sørge for at dette skjer.  

Det er imidlertid en utfordring at ledelsen for tjenestene tar et for lite ansvar for dette. I 
Helsetilsynets rapport 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet, uttales det 
blant annet følgende på side 51.  

"Rapportene fra fylkesmennenes tilsyn, hvor helsepersonells opplysningsplikt til 
barnevernet var omtalt i begrunnelsen for påpekte lovbrudd, viste mangelfull ledelse og 
styring. (…). I flertallet av disse tilsynene ble det avdekket at virksomhetene hadde 
mangler ved sin internkontroll. Virksomhetene hadde ikke et styringssystem som sikret at 
de ansatte hadde nødvendig opplæring i reglene om opplysningsplikt og unntak fra 
taushetsplikten. Virksomhetene manglet eller hadde mangelfulle rutiner for når og hvordan 
meldinger skulle sendes, og ledelsen etterspurte ikke meldinger til barnevernet. De foretok 
heller ikke gjennomgang av melderutiner for å avdekke eventuell svikt i oppfølgingen av 
rutinen. Det ble således tilfeldig og opp til det enkelte helsepersonell om og når det sendte 
bekymringsmelding til barnevernet.  

Som ledd i tilsynene med legevakt ble det gjennomgått en del journaler. I ett tilsyn viste 
journalgjennomgangen at helsepersonellet hadde oppmerksomhet på opplysningsplikten, 
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og at de hadde sendt meldinger til barnevernet. I ett annet tilsyn viste 
journalgjennomgangen flere eksempler på hodeskader hos barn under ett år hvor 
skadeomfang og årsaksforhold ikke hadde ført til vurdering av mulig påført skade.  

Gjennomgangen av revisjonsrapportene viste at ledere ved mange virksomheter ikke hadde 
implementert helsepersonells opplysningsplikt godt nok i virksomheten. (…)."  

Av rapporten side 27 fremgår videre: 

"I 2008 gjennomførte landets fylkesmenn og Helsetilsynet i fylkene i fellesskap tilsyn med 
kommunenes samarbeid om tjenester til utsatte barn. Kommunenes tilrettelegging og 
oppfølging av samarbeid mellom barnevern-, helse- og sosialtjenester til barn i skolepliktig 
alder, og til ungdom i alderen 18–23 år, ble undersøkt i til sammen 114 kommuner.  

(...) 

I 13 av tilsynsrapportene var ulike sider ved opplysningsplikten til barnevernet omtalt i 
begrunnelsen for at det ble konkludert med lovbrudd. I rapportene framkom det at de 
kommunale tjenestene hadde ulik oppfatning av når opplysningsplikten til barnevernet 
inntraff. Det var uklarheter om terskel for når melding skulle sendes og det var uklart hvem 
som hadde ansvar for å sende melding. Det var eksempler på bekymringer rundt barn, hvor 
det ble dokumentert at bekymringen ble drøftet anonymt med barneverntjenesten. Til tross 
for at det var konkludert med at melding burde sendes til barnevernet, ble slik melding ikke 
sendt.  

I noen tilsynsrapporter framkom det at kommunen manglet systematisk opplæring om 
taushetsplikt, opplysningsplikt til barnevernet og bruk av samtykke. Det var også 
tilsynsrapporter som viste at kommunens ledelse ikke etterspurte meldinger til barnevernet, 
og heller ikke foretok noen gjennomgang av melderutinene for å avdekke eventuell svikt i 
oppfølging av rutinene.  

Tilsynet viste at mange kommuner burde legge bedre til rette for, og følge opp at meldinger 
ble gitt, når det var grunnlag for det. (…)."  

For at helsepersonellet skal settes i best mulig stand til å ta ansvaret for å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep ved ytelsen av helse- og 
omsorgstjenestene, er det viktig at alle nivå innenfor tjenestene er seg dette ansvaret 
bevisst og legger best mulig til rette for at helsepersonellet skal kunne fylle oppgaven. 
Det er ikke minst viktig at ledelsesnivået innenfor tjenestene ser på dette ansvaret som 
viktig og både planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer ut i fra det.  

Selv om ansvaret allerede ligger også på ledelsen for helse- og omsorgstjenestene, utledes 
ansvaret i dag av overordnede bestemmelser i tjenestelovene. Innføring av bestemmelser 
som tydeliggjør ansvaret for å bidra til å bekjempe utvalgte spesielle problemer, vil 
imidlertid innebære innføring av bestemmelser for dette som er mer konkretiserte enn de 
øvrige mer overordnede bestemmelsene.  I lys av at vold og seksuelle overgrep er et 
alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, samt at det er behovet for at ledelsen for 
tjenestene tar et større ansvar på dette området, mener departementet likevel at det bør 
vurderes om ansvaret bør fremgå tydeligere av egne konkrete bestemmelser i 
tjenestelovene. 
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3.6.5.3 Departementets vurderinger og forslag 
Departementet foreslår at det innføres en ny bestemmelse i henholdsvis helse- og 
omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og tannhelsetjenesteloven. 
Bestemmelsene foreslås å omfatte: 

− Ansvar for å ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være 
utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. 

− Ansvar for å legge til rette for at tjenestene blir i stand til å forebygge, avdekke og 
avverge vold og seksuelle overgrep  

Det beror på en totalvurdering hva som forstås med vold. Omstendigheter rundt 
handlingen, særlig graden av voldsomhet og handlingens krenkende karakter, er sentrale 
ved vurderingen. Vold i nære relasjoner omfatter ulike former for vold som kan gi uttrykk 
for ulike maktkonstellasjoner og undertrykkingsmekanismer og som kan finne sted i ulike 
nære relasjoner. Vold i nære relasjoner omfatter også tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse2.  Seksuelle overgrep omfatter ulike former for seksuelle handlinger 
utført mot en annen person herunder samleie, seksuell omgang, seksuell handling og 
seksuell atferd.  

Selv om forslaget gjelder vold og seksuelle overgrep generelt, har det trolig størst 
relevans relatert til den tabubelagte skjulte volden i nære relasjoner og de generelt 
tabubelagte seksuelle overgrepene mot alle grupper, men særlig mot barn og andre særlig 
sårbare grupper. 

Hva som ligger i å avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep er relativt klart. Det 
som kan fremstå som noe mindre klart definert er hva som ligger i å forebygge vold og 
seksuelle overgrep. Vold og seksuelle overgrep forebygges klart gjennom avdekking og 
tidlig intervensjon. Identifisering av personer utsatt for vold eller seksuelle overgrep eller 
personer som står i fare for å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep, er første skritt i 
prosessen for å forebygge ytterligere vold og seksuelle overgrep og for å hjelpe utsatte. 

Bestemmelsene vil bli en tydeliggjøring med hensyn til vold og seksuelle overgrep av et 
ansvar som også i dag følger av de tre tjenestelovene. Ansvaret legges på henholdsvis 
kommunen i helse- og omsorgstjenesteloven, de regionale helseforetakene i 
spesialisthelsetjenesteloven og fylkeskommunen i tannhelsetjenesteloven. Formålet med 
forslaget er å tydeliggjøre ledelsen for helse- og omsorgstjenestenes ansvar for å bidra til 
at vold og seksuelle overgrep blir forebygget, avdekket og avverget ved ytelse av helse- 
og omsorgstjenester. 

Forslaget til ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven foreslås plassert i helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 3 om kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester 
som ny § 3-3a. Når det gjelder vold og seksuelle overgrep vil denne bestemmelsen 
tydeliggjøre det ansvaret som også følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 første 

                                                 
2 Det vises til Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensinger av unges 
frihet (2013-2016). Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en ny fireårig handlingsplan på 
området. 
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ledd om helsefremmende og forebyggende arbeid, § 4-1 første ledd c om forsvarlighet og 
§ 3-1 tredje ledd om kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester. 

Forslaget til ny bestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven foreslås plassert i 
spesialisthelsetjenesteloven kapittel 2 om ansvarsfordeling og generelle oppgaver som ny 
§ 2-1f. Når det gjelder vold og seksuelle overgrep vil denne bestemmelsen tydeliggjøre 
det ansvaret som også følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a annet og tredje ledd 
om de regionale helseforetakenes ansvar og § 2-2 om forsvarlighet. 

Det følger av høringsnotatets kapittel 5 at ansvaret for tannhelsetjenesten foreslås overført 
fra fylkeskommunen til kommunen. I henhold til forslaget skal dagens 
tannhelsetjenestelov oppheves fra 1. januar 2020 og fra det tidspunkt skal kommunens 
ansvar for tannhelsetjenester inkluderes i helse- og omsorgstjenesteloven. Frem til dette 
tidspunkt skal tannhelsetjenesten fortsatt være fylkeskommunens ansvar og det foreslås 
derfor at bestemmelsen også innføres i tannhelsetjenesteloven. Forslaget til ny 
bestemmelse i tannhelsetjenesteloven foreslås plassert i tannhelsetjenesteloven kapittel 1 
med de alminnelige bestemmelser som ny § 1-3c. Når det gjelder vold og seksuelle 
overgrep vil denne bestemmelsen tydeliggjøre det ansvaret som også følger av 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 a om tilrettelegging. 

Når ansvaret legges på kommunen betyr det kommuneledelsen, som har det overordnede 
ansvaret for helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Det vil si at det er 
administrasjonssjefen (rådmannen) og kommunestyret som er de øverste ansvarlige. 
Kommunen (kommunestyret og administrasjonssjefen) kan delegere myndigheten, men 
ikke ansvaret den er pålagt i lov. Når kommunen får ansvar for å legge til rette, betyr det 
at kommunen får ansvar for å legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand 
til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep både når kommunen selv 
yter tjenesten og når tjenesten ytes av andre offentlige eller private tjenesteytere som 
kommunen inngår avtale med, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, femte ledd.  

Kommunene står i stor grad fritt til hvordan de vil organisere tjenestene. Kommunen må 
uansett påse at det legges til rette for dette helt fra øverste nivå innenfor 
kommuneadministrasjonen og videre at det legges til rette for dette på de forskjellige 
tjeneste- og virksomhetsnivåene innenfor helse og omsorgtjenesten. Graden av 
tilrettelegging som er nødvendig vil avhenge av hvilke tiltak som må til på det enkelte 
nivå for å bidra til at vold og seksuelle overgrep blir forebygget, avdekket og avverget 
ved ytelse av tjenestene. 

Når ansvaret legges på de regionale helseforetakene betyr det ledelsen for det enkelte 
regionale helseforetaket, som har det overordnede ansvaret innenfor foretakets regionale 
ansvarsområde. Det vil si at det er daglig leder for det enkelte regionale helseforetaket, 
samt styret for det enkelte regionale helseforetaket som er de øverste ansvarlige. Når de 
regionale helseforetakene får ansvar for å legge til rette, betyr det at de regionale 
helseforetakene får ansvaret for å legge til rette for at spesialisthelsetjenesten blir i stand 
til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep, både når tjenester ytes av 
helseforetak det regionale helseforetaket selv eier og når tjenester ytes av 
helseinstitusjoner som mottar tilskudd til virksomheten fra de regionale helseforetakene. 
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Helseinstitusjoner som mottar tilskudd til virksomheten omfatter også de 12 ideelle 
institusjonene med driftsavtale, som i lang tid har vært ansett som en integrert del av den 
statlige spesialisthelsetjenesten.  

De regionale helseforetakene må påse at det legges til rette for dette helt fra øverste nivå 
innenfor helseforetaket og videre at det legges til rette for dette på de forskjellige tjeneste 
og virksomhetsnivåene innenfor spesialisthelsetjenesten. Graden av tilrettelegging som er 
nødvendig vil også her avhenge av hvilken tilrettelegging som må til på det enkelte nivå 
for å bidra til at vold og seksuelle overgrep skal blir forebygget, avdekket og avverget ved 
ytelse av tjenestene. 

Når ansvaret legges på fylkeskommunen betyr det fylkeskommunens ledelse. Det vil si at 
det er fylkeskommunens administrative leder, fylkesrådmannen og fylkestinget som er de 
øverste ansvarlige. Når fylkeskommunen får ansvaret for å legge til rette, betyr det at 
fylkeskommunen har ansvar for å legge til rette for at den offentlige tannhelsetjenesten 
blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep både når 
fylkeskommunens ansatte selv yter offentlige tannhelsetjenester og når de ytes av 
privatpraktiserende tannleger, som har inngått avtale med fylkeskommunen, jf. 
tannhelsetjenesteloven § 1-1, tredje ledd. 

For at ledelsen for helse- og omsorgstjenestene skal kunne legge til rette for at tjenestene 
blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep ved ytelse av 
tjenester, er det en forutsetning at ledelsen har særlig oppmerksomhet rettet mot at 
pasienter og brukere kan være utsatt for eller kan stå i fare for å bli utsatt for vold eller 
seksuelle overgrep. Ledelsen må ha særlig oppmerksomhet rettet mot vold og seksuelle 
overgrep som et alvorlig samfunnsproblem som tjenestene har et ansvar for å bidra til å 
avhjelpe i tilknytning til ytelse av helse- og omsorgstjenester. Ledelsen må videre ha 
særlig oppmerksomhet rettet mot tjenestenes utfordringer knyttet til å fange opp tilfellene 
og følge dem opp.  

Det er viktig med god forankring av denne utfordringen i tjenestenes ledelse, som er de 
som sitter med et samlet ansvar for tjenestene som leveres. Erfaring tilsier dessuten at 
særlig oppmerksomhet rettet mot en utfordring på ledelsesnivå vanligvis bidrar til økt 
oppmerksomhet også nedover i tjenestenivåene.  

Overgrepsutsatte som oppsøker helse- og omsorgstjenestene er avhengige av å møte 
personell som er oppmerksomme, kompetente, trygge og handlingsdyktige. Et ansvar for 
å legge til rette for at tjenestene blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og 
seksuelle overgrep ved ytelse av helse- og omsorgstjenester må derfor blant annet omfatte 
å legge til rette for: 

− At helsepersonellet som skal yte tjenestene har grunnleggende kunnskap og 
kompetanse om vold og seksuelle overgrep, herunder om hvordan det kan avdekkes 
og følges opp. Dette omfatter blant annet å kartlegge kompetansebehov og rekruttere 
personell med nødvendig kompetanse. Det omfatter videre å legge til rette for at 
personellet får tilstrekkelig opplæring og etterutdanning. 

− At tjenestene er organisert slik at helsepersonellet som skal yte tjenestene faktisk 
settes i stand til å avdekke forhold som kan tilsi at pasienter eller brukere står i fare 
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for å bli utsatt for eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep og å følge det 
opp. Dette omfatter blant annet å legge til rette for at tjenestene er organisert slik at 
de har tilstrekkelig med tid og ressurser til oppgavene og at de har godt forankrede 
rutiner for avdekking og oppfølging. 

− At helsepersonellet som skal yte tjenestene oppfyller plikten til å gi opplysninger til 
helse- og omsorgstjenesten etter helsepersonelloven § 32, plikten til å gi opplysninger 
til barneverntjenesten etter helsepersonelloven § 33, plikten til å varsler nødetatene 
etter helsepersonelloven § 31 og oppfyller avvergelsesplikten etter straffeloven § 196, 
når vilkårene for dette foreligger. Dette omfatter blant annet å legge til rette for: 

− At helsepersonell som skal yte tjenestene har grunnleggende kunnskap om 
innholdet i gjeldende regelverk om rett og/eller plikt til å gi opplysninger  

− At tjenestene har gode rutiner for hvordan opplysninger skal gis og at rutinene er 
godt kjent for helsepersonellet. 

− At helsepersonellet i aktuelle tilfeller kan søke råd og veiledning i systemet for å 
avgjøre om rett eller plikt til å gi opplysninger foreligger.  

− At det løpende holdes overordnet oversikt over omfanget av meldinger til helse- 
og omsorgstjenesten, barneverntjenesten og varsel til nødetatene. Ved behov må 
ledelsen etterspørre mer informasjon og iverksette korrigerende tiltak. 

Et ansvar for å legge til rette for at tjenestene blir i stand til å forebygge, avdekke og 
avverge vold og seksuelle overgrep, medfører at det å legge til rette for dette må inngå i 
planleggingen, gjennomføringen, evalueringen og korrigeringen av virksomheten. Det 
følger både av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a tredje ledd og av kravet om internkontroll etter 
helsetilsynsloven § 3. Når det gjelder de nærmere kravene til internkontroll, vises det til 
omtalen under punkt 3.6.4.2 om helsetilsynsloven, forskrift om internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten og forslag til ny forskrift om styringssystem i helse- og 
omsorgstjenesten. 

I Primærhelsetjenestemeldingens punkt 25.2, side 138, understrekes nødvendigheten av å 
få til et arbeid som bidrar til forandring: 

"Omfanget av vold og seksuelle overgrep er så stort og konsekvensene så omfattende at det 
er nødvendig å løfte problemet høyere på agendaen enn det som har vært tilfelle til nå og få 
til et arbeid som bidrar til forandring. Regjeringen ser det som særlig graverende når vold 
rammer barn og andre sårbare grupper, og vil sørge for en forsterket innsats i arbeidet med 
å bekjempe vold og undertrykking. (…)."  

Kombinasjonen av at vold og seksuelle overgrep er et alvorlig samfunns- og 
folkehelseproblem med store mørketall, samt at helse- og omsorgstjenestene står i en 
særlig posisjon til å bidra til endring, tilsier etter departementets mening at det bør 
innføres nye bestemmelser som tydeliggjør ansvaret for å bidra til at vold og seksuelle 
overgrep blir forebygget, avdekket og avverget ved ytelse av helse- og omsorgstjenester. 

Etter departementets syn vil innføring av bestemmelser som tydeliggjør ledelsen for 
helse- og omsorgstjenestenes ansvar, kunne bidra til en styrket bevissthet rundt og økt 
ansvarlighet knyttet til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep ved 
ytelse av helse- og omsorgstjenester. Etter departementets vurdering vil bestemmelsene 
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kunne føre til en større ansvarliggjøring på alle nivå innenfor tjenestene, fra øverste 
ledelse av helse og omsorgstjenestene, via ledelsen for de forskjellige tjenester og 
virksomheter til det enkelte helsepersonell som er i direkte møte med pasienter og 
brukere. Bestemmelsene vil videre kunne bidra til utvikling av en kultur hvor arbeidet 
med å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep blir en mer naturlig og 
integrert del av det å yte helse- og omsorgstjenester. 

3.6.6 Forslag til lovregulering 

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. foreslås ny § 3-3a Som skal lyde: 

§ 3-3 a Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 
overgrep 

Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og 
brukere kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller 
seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette for at helse- og 
omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 
overgrep. 

I lov om spesialisthelsetjenester m.m. foreslås ny § 2-1f som skal lyde: 

§ 2-1 f De regionale helseforetakenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 
seksuelle overgrep  

De regionale helseforetakene skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at 
pasienter kan være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller 
seksuelle overgrep. De regionale helseforetakene skal legge til rette for at 
spesialisthelsetjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og 
seksuelle overgrep.  

I lov om tannhelsetjenesten foreslås ny § 1-3c som skal lyde: 

§ 1-3 c Fylkeskommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 
seksuelle overgrep  

Fylkeskommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter kan 
være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. 
Fylkeskommunen skal legge til rette for at den offentlige tannhelsetjenesten blir i 
stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 

3.6.7 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Lovforslagene tydeliggjør kommunens, de regionale helseforetakenes og 
fylkeskommunens ansvar for å legge til rette for at tjenestene skal bli i stand til å 
forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Lovbestemmelsene vil kunne 
bidra til bedre etterlevelse av ansvaret som allerede ligger i eksisterende lovverk.  

Lovendringene presiserer gjeldende rett og antas derfor ikke å ha økonomiske og 
administrative konsekvenser av betydning. Departementet legger til grunn at etterlevelsen 
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av lovbestemmelsene følges opp innenfor gjeldende ressursrammer i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten, i spesialisthelsetjenesten og i tannhelsetjenesten. 

4 Etablering av forsøksordning hvor større kommuner kan 
få ansvar for å drifte distriktspsykiatriske sentre (DPS) 

4.1 Innledning - bakgrunn 

Departementet redegjør i dette kapitlet for etablering av en forsøksordning som innebærer 
at kommuner kan få ansvar for å drifte disktrikspsykiatriske sentre på vegne av et 
regionalt helseforetak som fortsatt skal beholde det lovpålagte sørge for-ansvaret. Som 
det vil fremgå må beskrivelsen av forsøksordningen sees i sammenheng med flere 
vedlegg som er inntatt mot slutten av høringsnotatet. I disse vedleggene er det blant annet 
inntatt utkast til kommunale forskrifter om deltagelse i forsøksordningen og utkast til 
avtale som partene skal forhandle om, dvs. aktuelle regionale helseforetak og en 
kommune eller kommuner i samarbeid.  

4.2 Nærmere om forslaget i Oppgavemeldingen 

I Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner 
(Oppgavemeldingen) er det på side 43 og 44 redegjort for dagens oppgavefordeling 
mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det 
gjelder henholdsvis psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Videre er det redegjort for 
organisering av og arbeidsoppgaver for de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). 
Departementet viser i den forbindelse til høringsnotatets punkt 4.4.1 hvor det er inntatt en 
tilsvarende redegjørelse som bakgrunn for departementets forslag. 

På bakgrunn av ovennevnte redegjørelse er det i Oppgavemeldingen uttalt følgende på 
side 44 og 45: 

"En omfattende omstilling av psykisk helsevern ble iverksatt gjennom Opptrappingsplanen 
for psykisk helse (1998 – 2008). Hovedelementer i planen var DPS-utbyggingen og 
generell omlegging fra døgn- og institusjonsbehandling til større innslag av polikliniske og 
ambulante tjenester, under målet om å nå flere med et bedre tilbud tilpasset brukernes 
individuelle behov. Ved opptrappingsplanens slutt ble det behandlet over dobbelt så mange 
personer med psykiske lidelser som i 1998. Nasjonal statistikk viser at 
behandlingsaktiviteten har fortsatt å øke i årene etter dette. Omstillingen med overføring av 
oppgaver og ressurser fra sykehusene til DPS er ikke sluttført, og det er nødvendig å 
fortsette oppgave- og ressursoverføring fra sykehus til DPS med økt vekt på poliklinikk, 
ambulante tjenester, lettere tilgjengelighet og tettere samarbeid med kommunene. 

Ekspertutvalget for kommunereformen skriver i sin sluttrapport at det både er fordeler og 
ulemper ved å overføre ansvar og oppgaver innenfor det psykiske helsevernet til 
kommunene. Utvalget peker på at kommunen og spesialisthelsetjenesten yter samtidige 
tjenester til mennesker med sammensatte lidelser, og mener ut fra dette at det kan være 
store fordeler med å overføre ansvaret for psykiske helsetjenester til kommunene. Utvalget 
mener derfor det bør utredes og prøves ut en modell der kommunene overtar ressurser og 
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finansieringsansvar for hele det psykiske helsevernet, og der de spesialiserte tjenestene 
fortsatt tilbys av de regionale helseforetakene. 

Departementet foreslår å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvar for 
DPS til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Formålet med 
forsøksordningen vil være å undersøke om et kommunalt ansvar for tjenesten kan bidra til 
et bedre og mer helhetlig tilbud til brukerne. DPS er, og vil i forsøket fortsatt være, en 
spesialisthelsetjeneste. Det kommunale driftsansvaret skal utøves etter avtale med RHF, 
som fortsatt vil inneha det lovbestemte sørge-for-ansvaret. Avtalene forutsetter kommunal 
myndighet til å organisere de samlede spesialisthelsetjenestene i DPSet og de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene. Forsøksordningen skal videreføre gjeldende pasient- og 
brukerrettigheter. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utforme et rammeverk for avtalene i 
samarbeid med KS og de regionale helseforetakene. Forsøksordningen skal evalueres." 

4.3 Stortingets behandling av meldingen 

Stortingets flertall har støttet etablering av en forsøksordning som innebærer at 
kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse kan få overført driftsansvar for 
distriktspsykiatriske sentre, jf. Innst. 333 S (2014-2015), side 47, hvor det blant annet 
uttales: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre, viser til at kommunene har fått et økt ansvar innenfor psykisk helse, og at det er 
naturlig å se på om de også kan overta noen av de spesialiserte tjenestene.  

Flertallet mener derfor at det er hensiktsmessig med en prøveordning med overføring av 
driftsansvar for distriktspsykiatriske sentre til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse." 

4.4 Dagens oppgavefordeling 

4.4.1 Psykisk helsearbeid i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder 
seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar 
omfatter alle pasient- og brukergrupper, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første og 
andre ledd. Psykisk helsearbeid i kommunen omfatter forebygging, kartlegging, 
behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Grensen mellom kommunale 
tjenester og spesialisthelsetjenester vil følge hva som til enhver tid defineres som 
spesialisthelsetjenester. Dersom den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan yte 
tilstrekkelig og forsvarlig helsehjelp til en pasient bør ikke pasienten henvises til 
spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter imidlertid at kommunen har den nødvendige 
faglige kompetanse og kapasitet slik at helsehjelpen kan utøves forsvarlig. 

Målet med tjenestene til mennesker med psykisk uhelse er å fremme uavhengighet, 
selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Forutsetningen for å nå målet er at 
tjenestetilbudet er der brukeren er. Kommunene er derfor i en nøkkelposisjon når det 
kommer til å skape koordinerte, sammenhengende og forutsigbare behandlings- og 
oppfølgingsløp for mennesker med psykiske helseutfordringer. At kommunene også har et 
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klart ansvar for forebygging og kartlegging, gjør at alle de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene kan spille en viktig rolle i psykisk helsearbeid. Vi vet at helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten har økende oppmerksomhet på psykisk helse, fastlegene 
rapporterer at en stor andel av konsultasjonene har psykisk helse som tema og vi vet at 
mange som mottar omsorgstjenester også har psykiske helseutfordringer. Det kommer i 
tillegg til de drøyt 13 000 årsverkene som kommunene rapporterer om i psykisk helse- og 
rusarbeid. 

For de alvorligst psykisk syke er samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og de 
kommunale tjenestene helt avgjørende for både kostnadseffektivitet, kvalitet i 
tjenestetilbudet og tilfriskningsmulighetene for den enkelte. Erfaringene fra systematiske 
samhandlingstiltak, som for eksempel oppsøkende behandlingsteam etter ACT- og FACT-
modellene og tilpassede botilbud, er at når spesialisthelsetjenesten og de kommunale 
tjenestene går sammen om å levere tjenester, blir tilbudet bedre og brukerne mer 
fornøyde. Det særskilte med de oppsøkende behandlingsteamene er at de er organisert 
med personell fra begge tjenestenivåer og yter tjenestene samtidig, på pasientens arena. I 
stedet for den ordinære serielle tilnærmingen til behandling og oppfølging, får brukerne 
samtidige, parallelle tjenester. Det gir ifølge evalueringen av ACT-teamene både 
betydelig reduksjon i liggedøgn i spesialisthelsetjenesten og vesentlig reduksjon i bruk av 
tvang, samtidig som brukere, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere er fornøyde med 
tilbudet. Å videreutvikle disse arbeidsformene er et viktig satsningsområde, og et forsøk 
med kommunal drift av DPS vil kunne gi viktige erfaringer. 

4.4.2 Psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten – DPS 

Med psykisk helsevern innenfor spesialisthelsetjenesten menes undersøkelse og 
behandling av mennesker med psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever, jf. 
lov om psykisk helsevern § 1-2. Loven regulerer tjenester som drives av regionale 
helseforetak (RHF), helseforetak (HF), private avtalespesialister eller andre som har 
avtale med RHF. Loven regulerer etablering og gjennomføring av frivillig og tvungent 
psykisk helsevern, både i institusjon og ved poliklinisk behandling. 

Innenfor spesialisthelsetjenesten består psykisk helsevern for voksne av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS), mer spesialiserte 
sykehusavdelinger og privatpraktiserende avtalespesialister. Et DPS vil normalt være 
første kontaktpunkt med spesialisthelsetjenesten. DPS har et hovedansvar for å gi 
behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av 
henvisninger. DPS skal gi spesialisert utredning og tilby differensiert behandling 
poliklinisk, ambulant eller som dag- og døgnbehandling. RHF er pålagt å sørge for at 
DPS har akuttberedskap gjennom døgnet, om nødvendig i samarbeid med andre enheter 
der lokale forhold tilsier det. Akuttberedskapen skal blant annet bygge på ambulante 
tjenester med psykiater og psykologspesialist i front. For å få tilbud ved DPS forutsettes 
det vanligvis henvisning fra lege. De fleste pasienter henvises derfor til DPS fra 
lege/fastlege, men også psykologer har henvisningsrett. Kjente pasienter kan i en del 
tilfelle henvende seg direkte. Ved akutte kriser er det som regel ikke nødvendig med 
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henvisning. Pasienter som ikke har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten blir normalt 
tilbakeført til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

De fleste pasienter får et fullstendig behandlingsforløp i regi av DPS og mottar derfor 
ikke sykehusbehandling. Mange pasienter får imidlertid etterbehandling/oppfølging fra 
DPS etter sykehusopphold, særlig etter akuttinnleggelser. Enkelte ganger henvises 
pasienter videre fra DPS til sykehus, enten fordi det trengs forsterkede rammer i en 
periode eller dersom det er snakk om særlige utredninger som vedkommende DPS ikke 
foretar. 

DPS har ansvar for å behandle alle typer alvorlige psykiske lidelser, som psykoser, 
spiseforstyrrelser, alvorlige angst- og depresjonslidelser, tvangsnevroser, alderspsykiatri, 
posttraumatiske stresslidelser, dobbeltdiagnoser mv. Alle DPS skal i tillegg ha tilbud om 
tjenester til rusavhengige. Det er gitt styringssignal til RHF om at DPS-strukturen skal 
legges til grunn for tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengige (TSB). DPS 
foretar rettighetsvurderinger av pasienter henvist til psykisk helsevern – og i en del 
tilfeller også TSB. Det er ingen forskjell på faglig nivå mellom sykehus og DPS, men det 
handler om en arbeidsfordeling. Om lag halvparten av landets psykiatere og flertallet av 
landets psykologspesialister jobber på DPS. Om lag 85 prosent av den polikliniske 
behandlingen skjer i dag ved DPS. Antall behandlet i DPS i 2013 var 101 000, hvorav 13 
000 døgnpasienter. I 2013 ble omlag 57 000 pasienter behandlet i BUP. Poliklinisk 
behandling er den dominerende behandlingsformen. 

Nær alle DPS er godkjent for bruk av tvang. De fleste for innleggelse ved tvang, 
alternativt bare for tvang uten døgnopphold. Generelt sett utgjør bruk av tvang en 
begrenset del av virksomheten. 4% av innleggelsene ved DPS skjer ved tvang (3% 
innleggelse + 1% til observasjon). Tvang benyttes ved kriser hvor det er alvorlig 
psykoselidelse, kombinert med betydelig fare for forverring eller ved antatt farlighet, jf. 
nærmere om dette under punkt 4.5. Et gjennomsnittlig "tvangsforløp" kan starte med 
akutt tvangsinnleggelse eller ved at det under et poliklinisk forløp skjer en akutt 
forverring. Ved frivillig innleggelse (som er hovedregelen) skal det ikke omgjøres til 
tvang underveis. 

DPS skal bistå den kommunale helse- og omsorgstjenesten med råd og veiledning. 
Kommunen og spesialisthelsetjenesten har begge et ansvar for å bidra med kartlegging og 
utredning. Kommunene og spesialisthelsetjenesten må ofte yte samtidige tjenester til 
personer med alvorlige og sammensatte lidelser. Sentrenes ambulante virksomhet skjer 
gjennom oppsøkende behandlingsteam, rehabiliteringsteam, psykoseteam, tidlig 
intervensjonsteam, alderspsykiatriske team og ambulante akutteam. 

Kravet om samarbeidsavtaler mellom kommuner og DPS kom allerede i St.prp. nr. 1 
(2004 – 2005). Dette innebar en forutsetning om et fast strukturert samarbeid gjennom 
forpliktende samarbeidsavtaler som omfatter rutiner for utskriving, faglig og økonomisk 
samarbeid om særlig ressurskrevende brukere, rutiner for individuell plan, 
kompetansehevende tiltak mv. Krav om samarbeidsavtaler for alle sektorer ble forsterket 
og lovfestet gjennom samhandlingsreformen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1 og 
§ 6-2 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e. 
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DPS ble etablert på landsbasis under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 – 
2008), og er fortsatt under faglig oppbygging. I perioden 1998 – 2004 ble de fleste 
gjenværende psykiatriske sykehjemmene lagt ned og/eller omdannet til DPS-institusjoner. 
Under opptrappingsplanen ble det etablert om lag 75 DPS, som dekker alle landets 
kommuner. Det er betydelige forskjeller både i totalvolum og i fordelingen av tjenestene 
mellom ulike institusjonstyper og driftsformer i helseforetaksområdene og i DPS-
områdene. 

Sykehusenes skal ivareta spesialiserte oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå. Det 
omfatter sikkerhetspsykiatri, lukkede akuttavdelinger og i noen grad enkelte mindre 
omfattende funksjoner knyttet til særlige områder som alvorlige tilfeller av 
spiseforstyrrelser, alderspsykiatri og personlighetsforstyrrelser. 

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) utgjøres hovedsakelig av polikliniske og 
ambulante funksjoner og i samarbeid med det kommunale tjenesteapparatet. Tilbudet 
består av offentlige institusjoner og et mindre antall avtalespesialister. Ved behov kan det 
gis tilbud om døgnbehandling. Alle kommuner tilhører nå opptaksområdet til et DPS og 
en poliklinikk i BUP. Mange steder er BUP og DPS samlokalisert. 

4.5 Gjeldende rett – psykisk helsevern 

4.5.1 Innledning 

I det videre skal departementet redegjøre for psykisk helsevernloven med tilhørende 
forskrifter. Dette regelverket regulerer ytelse av psykisk helsevern innenfor 
spesialisthelsetjenesten, herunder ved DPS. For ordens skyld viser vi til at annen 
helselovgivning også vil gjelde ved ytelse av psykisk helsevern og andre helsetjenester 
ved et DPS, herunder spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og pasient- og 
brukerrettighetsloven. Dette regelverket vil bare i mindre grad bli redegjort for i dette 
punktet.   

Psykisk helsevernloven regulerer frivillig og tvungent psykisk helsevern, i eller utenfor 
institusjon/sykehus. Loven gjelder for alle aldersgrupper, men på enkelte punkter er det 
gitt særskilte regler for barn og unge under 16 år. 

Selv om loven omfatter pasienter både under frivillig og tvungent vern, er loven gjerne 
betegnet som en tvangslov. Dette er fordi den i all hovedsak regulerer forhold som har 
med tvangsbruk å gjøre, dvs. inngrepskriterier, hvem som kan treffe vedtak, 
saksbehandlingsregler og regler om overprøving. Loven er supplert av psykisk 
helsevernforskriften. 

Psykisk helsevern skal som den klare hovedregel ytes på grunnlag av pasientens eget 
samtykke i tråd med samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven kapittel 4. Dette 
fremgår av psykisk helsevernloven § 2-1 første ledd. Iverksetting av frivillige 
undersøkelses- og behandlingstiltak forutsetter at pasienten er samtykkekompetent. 

Barn under 16 år og som ikke selv er enig i foreldrenes beslutning, vil likevel formelt 
være underlagt frivillig psykisk helsevern. Dersom barnet er fylt 12 år og uttrykker 
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vegring mot tiltak som innebærer opphold i institusjon, skal spørsmålet bringes inn for 
kontrollkommisjonen, som kan overprøve foreldrenes samtykke, jf. psykisk 
helsevernloven § 2-1 annet ledd. 

4.5.2 Vilkår for etablering og opprettholdelse av tvungent psykisk helsevern 

Hovedbestemmelsen om tvungent psykisk helsevern fremgår av psykisk helsevernloven § 
3-3. Denne bestemmelsen angir de vilkårene som må være oppfylt for at 
spesialisthelsetjenesten skal kunne fatte vedtak om etablering av tvungent psykisk 
helsevern. Det tvungne vernet kan bare opprettholdes så lenge vilkårene er oppfylt. 

Hovedvilkåret for anvendelse av tvungent psykisk helsevern er at pasienten har en 
"alvorlig sinnslidelse", jf. psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3. Uttrykket 
"alvorlig sinnslidelse" er et rettslig begrep som ikke tilsvarer noen konkret medisinsk 
diagnose. I tillegg til at det må foreligge en alvorlig sinnslidelse, må minst ett av to 
tilleggsvilkår, såkalt behandlingsvilkåret eller farevilkåret, være oppfylt. 

Selv om hovedvilkåret om alvorlig sinnslidelse og de øvrige vilkårene skulle være 
oppfylt, er det ingen automatikk i at tvungent psykisk helsevern skal etableres. I henhold 
til § 3-3 første ledd nr. 6 skal den faglig ansvarlige foreta en skjønnsmessig 
helhetsvurdering av om tvungent psykisk helsevern likevel vil være "den klart beste" 
løsningen for pasienten. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på hvor stor 
belastning det tvangsmessige inngrepet vil medføre for vedkommende. Fordelene med 
inngrepet må således klart oppveie ulempene ved inngrepet. 

Frivillighetsvilkåret i psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 1 markerer at bruk av 
tvang skal være en subsidiær løsning. Loven stiller derfor som krav at etablering av 
frivillig vern skal være forsøkt før tvang kan besluttes. 

4.5.3 Tvungen observasjon 

Tvungen observasjon er en videre undersøkelse av pasienten uten vedkommendes 
samtykke der det er tvil om hvordan sinnstilstanden skal bedømmes og om de øvrige 
vilkårene for tvungent psykisk helsevern er oppfylt, jf. psykisk helsevernloven § 3-2. 
Vilkårene for tvungen observasjon er i hovedsak sammenfallende med vilkårene for 
etablering av tvungent psykisk helsevern. Forskjellen er imidlertid beviskravet for at 
pasienten oppfyller kravet om alvorlig sinnslidelse og ett av tilleggsvilkårene etter § 3-3 
første ledd nr. 3. For tvungen observasjon kreves det "bare" at det er "overveiende 
sannsynlig" (mer enn 50 % sannsynlig) at pasienten oppfyller hoved- og ett av 
tilleggsvilkårene, jf. § 3-2 første ledd nr. 3. Tvungen observasjon kan ikke vare lenger 
enn ti dager. 

4.5.4 Kravet til institusjonens faglige og materielle egnethet, herunder 
godkjenning 

Ifølge § 3-5 første og siste ledd kan tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern 
som hovedregel bare gjennomføres i eller under ansvar av institusjon som er godkjent for 
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dette formålet. Vilkårene for godkjenning er nærmere regulert i psykisk 
helsevernforskriften. Dette omfatter både formelle og materielle krav samt krav til 
bemanning. 

I tillegg til kravet om godkjenning, må institusjonen være faglig og materielt i stand til å 
tilby pasienten "tilfredsstillende behandling og omsorg", jf. § 3-3 første ledd nr. 4. Med 
andre ord stilles det et krav om en kvalitativ minstestandard som innebærer at det må 
foretas en konkret vurdering av om den enkelte pasient har eller vil få et egnet 
behandlings- og omsorgstilbud ved den aktuelle institusjonen. Dette betyr at ikke enhver 
godkjent institusjon for tvungent psykisk helsevern er egnet for behandlingen av enhver 
pasient. Det er særlig aktuelt å stille krav til kompetent personell og andre 
behandlingsmessige ressurser. Pasienten må tilbys reell hjelp, og ikke bare møtes med 
frihetsberøvelse og kontroll. Dette gjelder uavhengig av hvilket tilleggsvilkår som 
benyttes. I rettspraksis er det lagt til grunn at kravet om en kvalitativ minstestandard 
utgjør et selvstendig vilkår i loven, som skal prøves, jf. Rt. 2001 s. 752. 

4.5.5 Prosessuelle og personelle vilkår for etablering av tvang 

Før tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan etableres, må pasienten 
være undersøkt av en lege som er uavhengig av den ansvarlige institusjon, jf. § 3-1, jf. § 
3-2 første ledd nr. 2 og § 3-3 første ledd nr. 2. Formålet med den forutgående 
legeundersøkelsen er "å bringe på det rene" om lovens vilkår for tvungen observasjon 
eller tvungent psykisk helsevern er oppfylt. 

Dersom offentlig myndighet mener det er nødvendig med tvungen legeundersøkelse, 
tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, skal det fremmes begjæring om 
det. 

Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern skal fattes av den faglig 
ansvarlige, jf. § 3-2 annet ledd og § 3-3 annet ledd. Den faglig ansvarlige kan enten være 
psykiater eller psykologspesialist, jf. § 1-4 første ledd og psykisk helsevernforskriften § 
5. Faglig ansvarlig for vedtak om tvangsmedisinering etter § 4-4 annet ledd bokstav a og 
vedtak om bruk av kortidsvirkende legemidler som tvangsmiddel etter § 4-8 annet ledd 
bokstav c må være psykiater, jf. forskriften § 5 fjerde ledd. 

Pasienten og den nærmeste pårørende kan påklage vedtak om tvungen observasjon eller 
tvungent psykisk helsevern til kontrollkommisjonen, jf. § 3-2 siste ledd § 3-3 siste ledd. 
Vedtaket kan påklages av pasienten i inntil tre måneder etter at vernet er opphørt, jf. 
psykisk helsevernloven § 3-3 siste ledd siste setning og § 3-7 fjerde ledd annen setning. 

4.5.6 Gjennomføring av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern 

4.5.6.1 Med eller uten døgnopphold i institusjon 
Tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres med 
døgnopphold i godkjent institusjon eller uten døgnopphold under ansvar av godkjent 
institusjon, jf. § 3-5. 
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Tvungent døgnopphold innebærer at pasienten kan holdes tilbake i institusjon, og 
eventuelt hentes tilbake ved rømming, jf. lovens § 3-5 første ledd. 

Gjennomføring av tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern uten 
døgnopphold i institusjon kan bare besluttes dersom dette vil være "et bedre alternativ for 
pasienten", jf. § 3-5 annet ledd første setning. Ved vurderingen skal det også tas særlig 
hensyn til pårørende som pasienten bor sammen med, jf. § 3-5 annet ledd annen setning. 

Tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon kan 
bare omfatte pålegg overfor pasienten om fremmøte til undersøkelse eller behandling, jf. 
lovens § 3-5 tredje ledd annen setning. Dette vil vanligvis innebære pålegg om fremmøte 
til poliklinisk behandling ved distriktspsykiatrisk senter eller institusjon. For behandling 
uten samtykke må det fattes et særskilt vedtak etter § 4-4. Pasienten kan om nødvendig 
avhentes med tvang, jf. politiets bistandsplikt etter § 3-6 annet ledd. 

Den faglig ansvarlige skal løpende vurdere om tvungent psykisk helsevern uten 
døgnopphold i institusjon er den beste løsningen for pasienten, jf. forskrift om tvungent 
psykisk helsevern uten døgnopphold § 8. Dette skal vurderes i alle tilfeller hvor pasienten 
ikke møter til behandling. Dersom den faglig ansvarlige mener at døgnopphold i 
institusjon vil være et bedre alternativ, må det fattes vedtak om overføring etter psykisk 
helsevernloven § 4-10. Pasienten eller den nærmeste pårørende kan påklage vedtaket til 
kontrollkommisjonen innen én uke, jf. § 4-10 annet ledd. 

Overføringsvedtak kan også fattes for pasienter med døgnopphold. Dette kan innebære 
overføring til fortsatt tvungent vern uten døgnopphold, eller overføring til annen 
institusjon. Det er ikke påkrevet å fatte vedtak ved overføring til andre former for 
døgnopphold i samme institusjon, for eksempel fra akuttavdeling til langtidsavdeling, og 
fra åpen avdeling til lukket avdeling, jf. § 4-10 første ledd siste setning. 

4.5.6.2 Gjennomføringstiltak 
Psykisk helsevernloven kapittel 4 har bestemmelser om ulike tiltak som kan iverksettes 
under gjennomføringen av psykisk helsevern: 

− husordensregler, § 4-2 
− skjerming, § 4-3 
− behandling uten eget samtykke, § 4-4 
− forbindelse med omverdenen, § 4-5 
− undersøkelse av rom og eiendeler samt kroppsvisitasjon, § 4-6 
− beslag, § 4-7 
− urinprøve, § 4-7 a 
− tvangsmidler, § 4-8 

Behandling uten eget samtykke (§ 4-4), innskrenkninger i forbindelse med omverdenen (§ 
4-5 annet ledd) og urinprøvekontroll (§ 4-7 a) kan bare vedtas overfor pasienter under 
tvungent psykisk helsevern. For øvrig kan tiltakene iverksettes både overfor frivillige 
innlagte og tvangsinnlagte pasienter med døgnopphold i institusjon. 

Lovens tvangsfullmakter må i alle tilfeller forvaltes innenfor rammene av lovens formål. 
Ifølge § 1-1 er formålet "å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
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skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper". 
Videre er formålet "å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i 
pasientens behov og respekten for menneskeverdet". 

I § 4-2 er det lovfestet en egen beskyttelsesregel som understreker at pasienten skal 
behandles med respekt for hans eller hennes fysiske og psykiske integritet. Bestemmelsen 
slår fast at restriksjoner og tvang skal innskrenkes til det strengt nødvendige, og at det 
bare kan benyttes tiltak som gir en så gunstig virkning at den klart oppveier ulempene 
med tiltaket. Pasientens syn skal respekteres så langt det er mulig, jf. første ledd. 

Skjerming innebærer at pasienten holdes helt eller delvis adskilt fra medpasienter og fra 
personell som ikke deltar i undersøkelse og behandling av eller omsorg for pasienten. 
Skjerming kan besluttes av den faglige ansvarlige dersom pasientens psykiske tilstand 
eller utagerende adferd gjør skjerming nødvendig av behandlingsmessige grunner eller av 
hensyn til andre pasienter, jf. psykisk helsevernloven § 4-3 første ledd. 

Den faglig ansvarlige må fatte vedtak om skjerming dersom tiltaket opprettholdes utover 
24 timer, jf. lovens § 4-3 annet ledd første setning. Det må imidlertid fattes vedtak etter 
12 timer dersom skjermingen innebærer en betydelig endring av vedkommendes 
omgivelser eller bevegelsesfrihet, jf. § 4-3 annet ledd annen setning. 

Vedtak kan i begge tilfeller bare fattes for inntil to uker om gangen, jf. § 4-3 annet ledd 
siste setning. Vedtaket skal protokolleres, jf. skjermingsforskriften § 9 første ledd. 
Skjermingsvedtaket og vedtak om forlengelse kan påklages til kontrollkommisjonen av 
pasienten og den nærmeste pårørende, jf. § 4-3 fjerde ledd. 

For pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, både med og uten 
døgnopphold i institusjon, kan det fattes vedtak om behandling uten eget samtykke, jf. § 
4-4. Med "uten eget samtykke" omfattes både pasienter som mangler 
samtykkekompetanse, og de som direkte motsetter seg behandling, uavhengig av deres 
beslutningsevne. Bestemmelsen gjelder ikke for pasienter under tvungen observasjon. 

Utgangspunktet er at pasienten uten eget samtykke bare kan undergis slik undersøkelse og 
behandling som ikke er et alvorlig inngrep. Slik behandling kan blant annet omfatte 
samtaleterapi, gruppetiltak og tilsvarende tiltak som tar sikte på å påvirke pasientens 
atferd, jf. tvangsbehandlingsforskriften § 7. Forbudet mot å gjennomføre undersøkelse og 
behandling som vil innebære et alvorlig inngrep for pasienten, fremgår av lovens § 4-4 
annet ledd innledende setning. Til dette er det gjort unntak for behandling med 
legemidler, jf. § 4-4 annet ledd bokstav a, og for tvangsmessig ernæring ved alvorlige 
spiseforstyrrelser, jf. § 4-4 annet ledd bokstav b. Dette betyr at behandling med 
legemidler og tvangsmessig ernæring er å regne som alvorlige inngrep, men at slike 
inngrep likevel er tillatt på nærmere bestemte vilkår. 

Pasienten og den nærmeste pårørende kan påklage vedtak om tvangsbehandling til 
fylkesmannen, jf. psykisk helsevernloven § 4-4 syvende ledd. 

Ved mistanke om at en pasient misbruker rusmidler, kan pasienten etter begjæring fra den 
faglig ansvarlige gi samtykke til at det kan tas urinprøver for å avdekke rusmiddelmisbruk 
i forbindelse med et behandlingsforløp, jf. psykisk helsevernloven § 4-7 a første ledd. 
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Slik begjæring kan bare fremsettes dersom dette fremstår som strengt nødvendig av 
hensyn til helsehjelpen. Begrunnelsen for begjæringen om slikt samtykke og selve 
samtykket skal nedtegnes i et dokument som undertegnes av pasienten og den faglig 
ansvarlige. 

For pasienter under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan den faglig 
ansvarlige treffe vedtak om urinprøvekontroller uten eget samtykke, jf. § 4-7 a annet ledd. 
Vedtaket kan påklages av pasienten eller av dennes nærmeste pårørende til 
kontrollkommisjonen. 

Tillatte tvangsmidler fremgår av lovens § 4-8 annet ledd. Dette omfatter mekaniske 
tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, herunder belter, remmer og 
skadeforebyggende spesialklær, jf. bokstav a, kortvaring anbringelse bak låst eller stengt 
dør uten personale til stede (isolering), jf. bokstav b, enkeltstående bruk av 
korttidsvirkende legemidler i beroligende eller bedøvende hensikt, jf. bokstav c, og 
kortvarig fastholding, jf. bokstav d. 

Tvangsmidlene kan benyttes overfor både frivillig innlagte og tvangsinnlagte pasienter. 
Det er imidlertid ikke adgang til å bruke mekaniske tvangsmidler eller isolering overfor 
pasienter under 16 år, jf. § 4-8 tredje ledd. 

Vedtak om tvangsmidler treffes av den faglig ansvarlige, jf. § 4-8 fjerde ledd. Pasienten 
og nærmeste pårørende kan påklage vedtaket til kontrollkommisjonen, jf. psykisk 
helsevernloven § 4-8 femte ledd siste setning. 

Pasient som underkastes tvangsmiddel skal ha kontinuerlig tilsyn av pleiepersonale, jf. 
psykisk helsevernloven § 4-8 fjerde ledd. 

Isolering skal maksimalt anvendes i inntil to timer om gangen. Ved sammenhengende 
bruk av tvangsmidler ut over åtte timer skal det, så langt det er mulig ut fra pasientens 
tilstand og forholdene for øvrig, sørges for at pasienten gis friere forpleining i kortere 
eller lengre tid. Kan dette ikke gjøres, skal årsaken til dette journalføres. Ved 
fastspenning i seng eller stol skal pleiepersonell oppholde seg i samme rom som 
pasienten, med mindre pasienten ønsker å være alene og dette er faglig forsvarlig. Bruk 
av tvangsmidler skal vurderes fortløpende, og bruken skal straks avbrytes dersom den 
viser seg ikke å ha de forutsette virkninger eller har uforutsette negative konsekvenser. 

4.5.7 Tilsyn, kontroll og overprøving 

Kontrollkommisjonene er det viktigste administrative kontrollorganet for pasienter i 
psykisk helsevern. Psykisk helsevernloven kapittel 6 og psykisk helsevernforskriften 
regulerer kontrollkommisjonens virksomhet. Kontrollkommisjonen er først og fremst 
klageorgan for de fleste vedtak etter psykisk helsevernloven. Kommisjonene har også 
kontrolloppgaver som skal utføres på egen oppfordring, dvs. uavhengig av om det er 
fremsatt en klage eller ikke. Dette omfatter i første rekke kontroll og etterprøving av 
vedtak om etablering av tvungent psykisk helsevern samt velferdskontroll. 

Dersom det ikke klages over etableringen av tvungent psykisk helsevern, skal likevel 
kontrollkommisjonen, når det er gått tre måneder etter vedtaket, av eget tiltak vurdere om 



Side 70 av 301 

det er behov for tvungent vern og kontrollere at det foreligger en individuell plan for 
pasienten, jf. psykisk helsevernloven § 3-8 annet ledd. 

Tvungent psykisk helsevern opphører etter ett år hvis ikke kontrollkommisjonen 
samtykker i at vernet forlenges, jf. psykisk helsevernloven § 3-8 tredje ledd. 
Kommisjonen kan samtykke i forlengelse av vernet med inntil ett år av gangen, regnet fra 
årsdagen for etableringen. 

Kontrollkommisjonene skal sikre et forsvarlig tilsyn med pasientenes velferd og føre den 
kontroll som den finner nødvendig, jf. psykisk helsevernloven § 6-1 annet ledd. 
Kontrollkommisjonen kan ta opp saker etter eget initiativ eller etter henvendelse fra 
pasienten, hans eller hennes nærmeste pårørende eller personalet. Finner kommisjonen 
forhold som den vil påpeke, skal dette tas opp med den faglig ansvarlige og eventuelt 
Helsetilsynet i fylket. 

Fylkesmannen er klageinstans på vedtak om tvungen legeundersøkelse, jf. psykisk 
helsevernloven § 3-1 tredje ledd annen setning, og vedtak om behandling uten eget 
samtykke, jf. § 4-4 syvende ledd. 

4.6 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

4.6.1 Innledning 

I det videre skal departementet redegjøre for forsøksordningen som innebærer at 
kommuner kan få ansvar for å drifte DPS på vegne av et regionalt helseforetak.  

Forsøksordningen etableres med hjemmel i forsøksloven, jf. punkt 4.6.2. Dernest vil det i 
punkt 4.6.3 bli redegjort for saksgangen i forbindelse med etablering og gjennomføring av 
et forsøk mellom regionalt helseforetak og en kommune eller kommuner i samarbeid, før 
det redegjøres for hovedelementer i forsøksordningen i punkt 4.6.4. Forholdet til ansatte 
berørt av forsøket diskuteres i punkt 4.6.5, mens det i punkt 4.6.6 redegjøres nærmere for 
samarbeid mellom kommuner innenfor forsøket. Reglene om offentlige anskaffelser 
gjennomgås i punkt 4.6.7. 

Som nevnt må beskrivelsen av forsøksordningen sees i sammenheng med vedleggene som 
er inntatt mot slutten av høringsnotatet, herunder utkast til kommunale forskrifter om 
deltagelse i forsøksordningen og utkast til avtale mellom forsøkspartene. 

4.6.2 Etablering av forsøksordningen med hjemmel i forsøksloven 

Formålet med lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning er blant annet at 
man gjennom forsøk skal "utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og 
driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom 
forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. Det skal legges særlig vekt på å 
forbedre den offentlige tjenesteyting overfor borgerne og få til best mulig 
ressursutnyttelse", jf. § 1. Av § 2 fremgår at loven gjelder for forsøk i den statlige, 
fylkeskommunale og kommunale forvaltning, med mindre annet følger av lov. 
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I lovens forarbeider, Ot.prp. nr. 54 (1991-1992) Om lov om forsøk i offentlig forvaltning, 
uttales det i de generelle merknadene til loven, under punkt 6.1 blant annet: 

"Hovedtrekkene i frikommuneloven er videreført i foreliggende forslag til lov om forsøk i 
offentlig forvaltning. Dette innebærer at Kongen, innenfor nærmere definerte rammer, gis 
myndighet til å godkjenne forsøk med avvik fra bestemmelser i lover og forskrifter. 
Lovforslaget utvider imidlertid rammene for forsøksvirksomheten på flere punkter. 

For det første åpner forslaget for forsøk innen offentlig forvaltning generelt. Når det i dette 
utkastet til lov er brukt begrepet forvaltningsorgan har departementet lagt til grunn 
definisjonen i forvaltningsloven § 1. Forsøksinitiativ kan komme fra såvel statlig som 
kommunalt hold. I tillegg gir forslaget adgang til rene statlige forsøk, dvs. forsøk som ikke 
involverer eller berører kommunesektoren, jf kap. 2.1. Forslaget til formålsbestemmelse 
fokuserer eksplisitt på forsøksvirksomhet i brytningspunktet mellom ansvarsområdet til de 
ulike forvaltningsorganer og forvaltningsnivåer." 

Til lovens formålsbestemmelse uttales det blant annet: 

"Bestemmelsen angir lovens formål og tilsvarer i hovedtrekk frikommuneloven § 1. Det 
åpnes for å godkjenne forsøk i den offentlige forvaltning generelt, jf definisjonen av 
forvaltningsorgan i forvaltningsloven § 1. Videre angir bestemmelsen de overordnete 
formål som skal ligge til grunn for forsøksvirksomhet etter loven, og som det enkelte 
forsøk må ta sikte på å oppfylle. Forsøk for å utvikle en hensiktsmessig oppgavefordeling 
mellom forvaltningsnivåer og mellom forvaltningssektorer, jf lovforslaget § 3 pkt. b, er tatt 
inn i som et av formålene. Forslaget til bestemmelse sier også hvilke hensyn det skal legges 
særlig vekt på for å fremme de overordnete formål. Med forbedret offentlig tjenesteyting 
overfor borgerne er det bl.a tenkt på økt brukervennlighet i sin alminnelighet. Ikke bare 
overfor enkeltindivider, men også grupper av brukere, organisasjoner, næringsliv m.v. 
Oppregningen i loven innebærer ikke at andre hensyn er irrelevante." 

Av loven § 3 fremgår at Kongen kan godkjenne forsøk med "avvik fra gjeldende lover og 
forskrifter om hvordan staten, fylkeskommunene eller kommunene skal organisere sin 
virksomhet og løse sine oppgaver", jf. første ledd bokstav a). Av bestemmelsens bokstav 
b) fremgår at Kongen også kan godkjenne forsøk med "avvik fra bestemmelsene om 
oppgavefordelingen mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale 
forvaltningsorganer." 

Om bestemmelsens punkt b) uttales det i forarbeidenes spesielle merknader blant annet: 

"Pkt. b åpner generelt for forsøk med endret oppgavefordeling mellom de ulike sektorer og 
forvaltningsnivåer. Slike forsøk vil særlig være aktuelt for å fremme en mer samordnet 
oppgaveløsning og ressursbruk. 

Med overføring av oppgaver tenkes det på overføring av såvel vedtaks-
/myndighetskompetanse som overføring av rene administrative funksjoner. Ved overføring 
av myndighet fra et forvaltningsorgan eller -nivå til et annet er det viktig å unngå at 
enkeltpersoners rettssikkerhet blir svekket, jf § 4. De regler som ellers gjelder for klage på 
og omgjøring av vedtak, bør derfor i utgangspunktet opprettholdes også under forsøket. 
Endret oppgavefordeling innebærer ikke nødvendigvis at rammene for oppgaveløsningen 
endres eller liberaliseres. Mydighetsoverføring innenfor ordinære rammer kan være 
interessant fordi det legger til rette for nye samarbeidsmønstre og kan muliggjøre en 
samordnet løsning av beslektete oppgaver som ellers er fordelt på ulike forvaltningsnivåer 
og -sektorer. 
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Bestemmelsen åpner for overføring av statlige ansvarsområder hvor oppgaveløsningen er 
et nasjonalt anliggende, til (fylkes)kommunalt nivå. Det må likevel være en forutsetning at 
forsøkene ikke er til hinder for å følge opp og gjennomføre en nasjonal politikk på 
vedkommende område, jf merknadene til § 1 ovenfor. Forsøk av denne karakter vil derfor 
normalt bli gjennomført innenfor styrte rammer. Dette innebærer i tilfelle at de berørte 
myndigheter må gå aktivt inn i prosjektutviklingen og ta et medansvar for gjennomføringen 
av prosjektet." 

Av § 3 andre ledd presiseres imidlertid at godkjenning bare kan gis "i samband med 
forsøk som tar sikte på å oppfylle de mål som er satt i § 1, og som for øvrig finnes 
forsvarlig og faglig vel underbygget." Som hovedregel kan godkjenning gis for en periode 
på inntil fire år, men det åpnes for at forsøksperioden i tillegg kan forlenges med inntil to 
år, jf. bestemmelsens tredje ledd. 

Det kan ikke gis godkjenning av et forsøk dersom "dette vil innebære innskrenking av 
rettigheter eller utvidelse av plikter som enkeltpersoner har etter gjeldende lovgivning" jf. 
§ 4 andre ledd. I de spesielle merknadene til bestemmelsen uttales det blant annet: 

"I siste ledd settes det forbud mot avvik som vil innebære innskrenkning av rettigheter eller 
utvidelse av plikter som enkeltpersoner har etter gjeldende lovgivning. Forbudet retter seg 
mot regelverksavvik som direkte går ut på slike utvidelser eller innskrenkinger eller som 
direkte vil gi slike effekter. Borgernes rettighetsutøvelse er på mange områder, innenfor 
visse rammer, underlagt offentlig regulering. Videre kan det offentlige på en del områder gi 
nærmere bestemmelser om innholdet i og omfanget av de plikter som følger av 
lovgivningen. Så lenge rammene for myndighetsutøvelsen ikke endres på en måte som er 
negativ for borgerne, er forbudet ikke til hinder for forsøk som berører måten 
myndighetsutøvelsen er organisert på eller blir gjennomført på. Innenfor ordinære rammer 
kan selve myndigheten overføres fra f.eks. statlig til kommunalt nivå. Dette gjelder selv om 
overføringen kan innebære en endring av praksis. Vilkåret er at endringen ligger innenfor 
det spillerommet som følger av lovgivningen og at den er saklig og faglig begrunnet." 

Som det blant annet fremgår av punkt 4.6.4 skal det regionale helseforetaket beholde 
sørge for-ansvaret i forsøket, mens kommunen skal ha et "driftsansvar". Forsøket med 
DPS innebærer slik sett at ansvaret for et tjenestetilbud som i dag ligger i en sektor skal 
deles mellom to sektorer, slik at den ene har det overordnede ansvaret for tjenesten og 
den andre har ansvaret for driften. 

Departementet legger til grunn at forsøksloven også åpner for forsøk med slikt delt 
ansvar. Forsøksloven er ment å hjemle en tidsbegrenset overføring av oppgaver. Med 
overføring menes at den som opprinnelig har oppgaven ikke lenger har ansvar for å gjøre 
den i perioden forsøket pågår, og at den som overtar oppgaven overtar både ansvaret og 
kompetansen/myndigheten i samme periode. Som nevnt fremgår det av forarbeidene at 
loven skal være et hensiktsmessig og fleksibelt verktøy for forvaltningsutvikling. Sett hen 
til formålet med forsøksloven må en midlertidig overføring av funksjoner fra stat til 
kommune, og som er mindre omfattende enn det som ville vært tilfelle ved permanent 
overføring av oppgaver, være mulig innenfor et forsøk. Som nevnt fremgår det av 
forsøksloven § 3 første ledd bokstav b at det kan gjøres forsøk som innebærer avvik fra 
bestemmelser om oppgavefordelingen mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale 
organer. I merknaden til bestemmelsen sies det blant annet at det med overføring av 
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oppgaver (mellom nivåene) tenkes på "overføring av så vel vedtaks-
/myndighetskompetanse som overføring av rene administrative funksjoner". Under 
henvisning til dette, og sammenholdt med lovens formål og de øvrige bestemmelsene, 
legger departementet til grunn at det ikke er et eksplisitt vilkår for forsøk at oppgaver og 
myndighet må overføres sammen eller samtidig.  

4.6.3 Overordnet om saksgangen for etablering av konkret forsøk 

På bakgrunn av innspill fra høringsinstansene vil departementet fastsette rammeverket for 
forsøksordningen. Departementet tar sikte på at rammeverket skal være på plass slik at 
samarbeidet mellom kommunene og RHF kan starte våren 2017 

I tråd med ovenstående redegjørelse, herunder redegjørelse for forsøkslovens regulering, 
vil kommuner og regionale helseforetak som ønsker å delta i forsøksordningen, måtte 
starte forhandlinger om inngåelse av kontrakt som skal regulere den konkrete 
gjennomføringen av forsøket mellom partene, herunder regulering av ansvarsforhold og 
oppgaveomfang. Departementet viser her til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt 
mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 7 og 
punkt 8) med 6 tilhørende vedlegg (jf. særlig kontraktens vedlegg 6 som er inntatt som 
vedlegg 8 til høringsnotatet) og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende 
merknader/veiledning til kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om 
forsøksordningen). 

Dersom det oppnås enighet om slik kontrakt, må aktuelle kommune eller kommuner 
fastsette forskrift om forsøk med kommunal drift av DPS, jf. høringsnotatets vedlegg 1 
hvor utkast til slik forskrift er inntatt. Når det gjelder samarbeid mellom kommuner, 
herunder samarbeidsmodell for samarbeidet mellom kommuner, vises det til punkt 4.6.6. 

Utkast til kommunal forskrift som er inntatt som vedlegg 1 til høringsnotatet gjelder 
overfor den kommune i kommunesamarbeidet som skal inneha driftsansvar for DPSet i 
forsøksperioden. Kommuner i DPSets opptaksområde som skal delta i forsøket, men uten 
å ha driftsansvar, må også fastsette lokal forskrift hvor det fremgår at disse kommunene 
skal delta i forsøket og motta DPS-tjenester fra kommunen med driftsansvar. Kommunal 
forskrift for slike samarbeidende kommuner vil derfor måtte justeres på flere punkter 
sammenlignet med forskriftsutkastet som er inntatt i vedlegg 1. I tillegg til kommunale 
forskrifter må kommuner som skal delta i forsøket inngå avtale som mer detaljert redegjør 
for hvordan samarbeidet konkret skal finne sted. 

I tråd med forsøksloven vil slik kommunal forskrift deretter måtte godkjennes av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at Helse- og omsorgsdepartementet har 
gitt sin faglige vurdering av saken. Dersom slik godkjenning gis kan forsøket starte opp i 
tråd med de bestemmelser om oppstartstidspunkt som følger av kommunale forskrifter og 
kontrakt.    
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4.6.4 Hovedelementer i forsøksordningen 

4.6.4.1 Formål med forsøksordningen 
Formålet med forsøksordningen er å se DPS-tjenestene som en større del av et større og 
samlet offentlig tilbud til pasienter med psykiske helseproblemer, som regionale 
helseforetak og kommuner samlet sett har ansvar for. Det lovpålagte ansvaret for at 
pasienter skal motta nødvendig helsehjelp er dels lagt på de regionale helseforaktene og 
dels på kommunene. De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester 
til befolkningen, herunder blant annet spesialisert utredning og behandling av psykiske 
lidelser. Kommunene skal sørge for lavterskel kommunale helse- og omsorgstjenester, 
blant annet for pasienter med psykiske helseproblemer. Staten har valgt å dele opp 
ansvaret på denne måten, men det forutsetter nødvendigvis samarbeid og sømløse 
overganger. Kommunene og de regionale helseforetakene har sammen ansvaret for hele 
kjeden av pasientbehandling fra kommunale helsetjenester til spesialisert behandling. 

For pasientene spiller det liten rolle hvem som gir helsehjelpen. Pasientene vil bevege seg 
frem og tilbake mellom nivåene, men de skal oppfatte helsetjenesten som en helhet. God 
samhandling mellom nivåene er nødvendig for å kunne ivareta pasientenes behov for 
kontinuerlig, helhetlig og sømløs helsehjelp. Helse- og omsorgsdepartementet har over 
flere år fremhevet behovet for mer og bedre samhandling, jf. samhandlingsreformen og 
oppfølging på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I praksis vil og må derfor helseforetak 
og kommuner samarbeide tett om ivaretakelsen av pasientene for å kunne utføre sitt 
lovpålagte ansvar for tjenestetilbudet. Se omtale av samarbeid mellom kommuner og 
regionale helseforetak på side 333-335 i Prop. 91 L (2010.2011) Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

Formålet med forsøksordningen er å innhente erfaringer med at noen større kommuner 
med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester 
til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet, med sikte på mer koordinerte 
tjenester, bedre samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse. DPS er en 
spesialisthelsetjeneste. Det lovbestemte sørge for-ansvaret skal forbli hos RHF i denne 
prøveordningen. Ordningen skal baseres på avtale mellom kommune og RHF, som sikrer 
at DPS kan fortsette å tilby og utvikle spesialiserte tjenester og som samtidig gir 
kommunene råderett over ressursene i DPS med frihet til nå organisere tilbudet i 
sammenheng med kommunale tjenester innenfor de begrensninger som lovverk og avtale 
setter. RHF beholder ansvaret for sykehusavdelingene, og tett samarbeid mellom sykehus 
og kommunalt drevet DPS vil være en forutsetning. 

Formålet med forsøksordningen er videre å skaffe kunnskap om hensiktsmessig 
oppgavefordeling mellom forvaltnings- og tjenestenivåene. Erfaring fra forsøket skal slik 
sett gi kunnskap som kan bidra til å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og 
driftsformer i den offentlige forvaltning. 

4.6.4.2 Fortsatt spesialisthelsetjeneste – de regionale helseforetakenes sørge 
for-ansvar 

Som nevnt ovenfor skal de tjenester som i henhold til forsøket skal ytes av kommunen, 
fortsatt være spesialisthelsetjenester. Forsøket skal basere seg på avtale mellom 
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kommunen og det regionale helseforetaket som fortsatt skal inneha det lovbestemte sørge 
for-ansvaret. 

Disse prinsippene er nedfelt i utkast til kommunale forskrifter § 3og § 6 som er inntatt 
som vedlegg 1 til høringsnotatet.  

Departementet viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom 
regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 7) med 6 
tilhørende vedlegg (jf. særlig kontraktens vedlegg 6 som er inntatt som vedlegg 8 til 
høringsnotatet) og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til 
kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor sørge 
for-ansvaret omtales. 

4.6.4.3 Kommunalt driftsansvar 
Gjennom avtalen mellom kommunen og det regionale helseforetaket får kommunen et 
driftsansvar for de tjenester som i dag ivaretas av et DPS.  

Med driftsansvar menes ansvar for budsjett og økonomisk resultat, kvalitet, 
pasientsikkerhet, arbeidsgiveransvar (med mindre dette ligger hos privat tjenesteyter), 
ansvar for å forvalte og prioritere samlede ressurser, koordinering i forhold til andre 
tjenester og for at virksomheten drives i henhold til avtaler med RHF, gjeldende lov- og 
regelverk (psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven, helsepersonelloven med mer.), 
samt tilrettelegging for drift i henhold til nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. 

Det regionale helseforetaket kan bare inngå avtale om midlertidig overføring av 
driftsansvar til kommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å kunne yte DPS-
tjenester på en faglig forsvarlig måte. 

Disse prinsippene er nedfelt i utkast til kommunale forskrifter § 4 som er inntatt som 
vedlegg 1 til høringsnotatet.  

Departementet viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom 
regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 7) med 6 
tilhørende vedlegg og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til 
kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor 
kommunalt driftsansvar omtales. 

4.6.4.4 Kommunal organiseringsfrihet 
Formålet med en forsøksordning er som nevnt å innhente erfaringer med at kommuner 
med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester 
til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet, med sikte på mer koordinerte 
tjenester, bedre samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse. DPS er som nevnt en 
spesialisthelsetjeneste og det lovbestemte sørge for-ansvaret skal derfor forbli hos RHF. 
Ordningen må baseres på avtale mellom kommune og RHF, som sikrer at DPS kan 
fortsette å tilby og utvikle spesialiserte tjenester og som samtidig gir kommunen råderett 
over ressursene i DPS med frihet til å organisere tilbudet i sammenheng med kommunale 
tjenester innenfor de rammer som lovverk og avtale setter. RHF beholder ansvaret for 
sykehusavdelingene og tett faglig samarbeid mellom sykehus og kommunalt drevet DPS 
vil være en forutsetning. 
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Disse prinsippene er nedfelt i utkast til kommunale forskrifter § 2 og § 4 som er inntatt 
som vedlegg 1 til høringsnotatet.  

Departementet viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom 
regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 7) med 6 
tilhørende vedlegg og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til 
kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor 
kommunal organiseringsfrihet omtales. 

4.6.4.5 Pasient- og brukerrettigheter videreføres 
Gjeldende pasient- og brukerrettigheter skal videreføres i forsøket. 

Dette grunnleggende prinsippet er nedfelt i utkast til kommunale forskrifter § 8 som er 
inntatt som vedlegg 1 til høringsnotatet.  

Departementet viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom 
regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 9) med 6 
tilhørende vedlegg og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til 
kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor pasient- 
og brukerrettigheter omtales. 

4.6.4.6 Evaluering 
Når det gjelder evaluering av forsøket, viser departementet til den beskrivelse av 
forsøksordningens formål og grunnleggende forutsetninger/hovedelementer som er 
gjengitt ovenfor. Evaluering av forsøket skal vise i hvilken grad målene med forsøket blir 
nådd. 

Departementet vil på et sendere tidspunkt avklare hvordan forsøket kan evalueres på en 
mest hensiktsmessig måte. I slikt arbeid vil det være naturlig å involvere blant annet 
brukerorganisasjoner, Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene og KS. Hvordan 
forsøket skal evalueres må avklares før forsøket kan starte opp. 

For ordens skyld viser departementet til utkast til kommunale forskrifter som er inntatt 
som vedlegg 1 til høringsnotatet, jf. § 11 om tidsbegrensning av forsøket. Departementet 
viser videre til høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom regionalt 
helseforetak og kommune om forsøksordningen, jf. særlig punkt 26) med 6 tilhørende 
vedlegg og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende merknader/veiledning til kontrakt 
mellom regionalt helseforetak og kommune om forsøksordningen) hvor evaluering 
omtales. 

4.6.5 Forholdet til ansatte 

4.6.5.1 Innledning 
Under dette punktet gis en overordnet og generell omtale av forholdet til ansatte. En 
forutsetning som ligger i forsøket er at kommunen som skal drive DPSet , også skal ha 
styringsrett over de ansatte i DPSet. Tre potensielle modeller knyttet til de ansatte kan 
tenkes i den forbindelse. Disse er beskrevet under. Til slutt gis en omtale av hvilken 
modell departementet anser for den mest hensiktsmessige.  
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4.6.5.2 Tre potensielle modeller 

Ansettelsesforhold opprettholdes i helseforetaket med instruks om å følge kommunens 
instrukser 

Den første modellen innebærer at arbeidstakerne opprettholder sitt arbeidsforholdet i 
helseforetaket og at helseforetaket instruerer arbeidstakerne til å følge instrukser fra 
kommunen. Denne modellen må baseres på en avtale mellom helseforetaket og 
kommunen.  

Det er usikkert hvilken styringsrett overfor arbeidstakerne som denne modellen gir 
kommunen. Mange funksjoner ligger i grenseområdet mellom administrasjon og faglig 
styring, for eksempel ansvarsfordeling for HMS, hvem som foretar nyansettelser, hvem 
som betaler for fellesadministrative tjenester mv. 

I forbindelse med innføring av faste stillinger for leger i spesialisering ved sykehus, ble 
det tatt utgangspunkt i en slik modell. Den ble imidlertid forlatt på grunn av praktiske 
utfordringer knyttet til arbeidsgiveransvaret blant annet i forbindelse med lønn, HMS-
ansvar, skattemessige forhold mv. Den nye ordningen etter avtale fra 2015 for leger i 
spesialisering ved sykehus ble i stedet at legen som hovedregel har sitt faste 
ansettelsesforhold hos ett sykehus og gis permisjon for å tjenestegjøre ved andre sykehus. 
Det formelle forholdet mellom legen og det andre sykehus blir da en midlertidig 
ansettelse for den nødvendige tjenesteperioden. 

Departementet har ikke utredet om de praktiske utfordringene knyttet til den opprinnelige 
påtenkte modellen for leger i spesialisering ved sykehus, også er aktuelle for den første 
modellen for DPS-forsøket. Dette skyldes at de to øvrige modeller som det skal 
redegjøres for i det videre, uansett synes bedre rustet til å ivareta de ansatte og de hensyn 
som gjør seg gjeldende for DPS-forsøket.  

Helseforetakets arbeidstakere leies ut til kommunen 

Den andre modellen innebærer at arbeidstakerne opprettholder sitt arbeidsforhold i 
helseforetaket og leies ut til kommunen. Denne modellen må baseres på en avtale om leie 
av personell mellom helseforetaket og kommunen.  

Som innleier vil kommunen ha styringsrett over de innleide, med mindre noe annet følger 
av leieavtalen. Kommunen kan således lede og kontrollere de innleide på samme måte 
som egne ansatte.  

En forutsetning for innleie er at de innleide fortsatt mottar lønnen sin fra helseforetaket, 
og ikke kommunen. Rettigheter og plikter knyttet til arbeidsforholdet vil være delt 
mellom helseforetaket og kommunen, som begge vil opptre som arbeidsgivere. Den 
egentlige arbeidsgiveren vil gjennom hele innleieperioden være helseforetaket. 
Arbeidstakers stillingsvern består således overfor helseforetaket. Andre plikter, som for 
eksempel krav til arbeidsmiljø i arbeidsmiljøloven kapittel 4, er det den fungerende 
arbeidsgiveren (kommunen) som er ansvarlige for, se også arbeidsmiljøloven § 2-2. 
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Kommunen kan leie inn arbeidskraft i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12 (virksomhet 
som har til formål å drive med utleie/bemanningsforetak) eller § 14-13 (virksomhet som 
ikke har til formål å drive med utleie). Bestemmelsene oppstiller forskjellige vilkår for 
lovlig innleie av arbeidskraft. Det er ikke avgjørende at helseforetaket selv ikke definerer 
seg som et bemanningsforetak. Det må foretas en konkret vurdering av hvilket grunnlag 
som er aktuelt og således hvilke vilkår som må være oppfylt, se blant annet R.t 2013 s. 
1730.  

Innleie i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-12 kan skje enten dersom (i) vilkårene for å 
benytte midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a til e er 
oppfylt, eller (ii) kommunen og de tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av 
den arbeidstakerkategori innleien gjelder inngår skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. 
Forutsetning for en slik avtale er at kommunen er bundet av tariffavtale. 

I tillegg vil reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår (arbeidsmiljøloven 
§ 14-12a), opplysningsplikt og innsynsrett (arbeidsmiljøloven § 14-12b), solidaransvar 
for innleier (arbeidsmiljøloven § 14-12c) og rett til fast ansettelse hos innleier på nærmere 
bestemte vilkår i medhold av den såkalte tre-/fire-års regelen (arbeidsmiljøloven § 14-9 
sjette ledd) gjelde. Kommunen må drøfte bruken av innleid arbeidskraft m.m. minst én 
gang per år, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 tredje ledd. Hovedtariffavtalen vedlegg 7 
oppstiller også rettigheter og plikter ved innleie fra bemanningsforetak.  

For innleie i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-13 må (i) arbeidstakerne som 
helseforetaket leier ut til kommunen være fast ansatte i helseforetaket, (ii) utleien skje 
innenfor de fagområder som utgjør helseforetakets hovedbeskjeftigelse og (iii) 
utleieaktiviteten må ikke omfatte mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos helseforetaket. 
Vilkårene er nærmere utdypet i Rt. 2013 s. 1730. 

Før kommunen eventuelt treffer beslutning om innleie i medhold av arbeidsmiljøloven § 
14-13 må den gjennomføre drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et 
flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. For innleie som (i) overstiger 10 
prosent av de ansatte hos innleier, likevel ikke færre enn tre personer, eller som (ii) har en 
varighet ut over ett år, må det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte som til sammen 
representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, jf. arbeidsmiljøloven 
§ 14-13 annet ledd.  

For begge innleiesituasjonene oppstiller også Hovedtariffavtalen kapittel 1 punkt 2.3.2 en 
drøftelsesplikt for kommunen. 

Arbeidsforholdet overføres fra helseforetaket til kommunen ved en virksomhetsoverdragelse 

Den tredje modellen innebærer at arbeidstakernes arbeidsforhold overføres i sin helhet fra 
helseforetaket til kommunen etter reglene om virksomhetsoverdragelse i 
arbeidsmiljøloven kapittel 16. Denne modellen baseres på en avtale om blant annet 
overføring av personell mellom helseforetaket og kommunen.  

For de ansatte som overføres blir kommunen eneste arbeidsgiver med de rettigheter og 
plikter som arbeidsgiverrollen medfører.  
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Det foreligger en virksomhetsoverdragelse når det skjer en "overdragelse av en 
virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes 
overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen", jf. 
arbeidsmiljøloven § 16-1.  

Dersom vilkårene er oppfylt kommer de øvrige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven 
kapittel 16 til anvendelsene. Kapitlet gjennomfører EØS-avtalens direktiv 2001/23/EF i 
norsk rett, et direktiv som erstatter tidligere direktiv 77/187/EF og direktiv 98/50/EF. 
Direktivet er et minimumsdirektiv som stiller minstekrav til medlemsstatenes vern av 
arbeidstakeres rettigheter. Formålet med reglene om virksomhetsoverdragelse er å sikre 
de ansattes rettigheter ved overføring til en ny arbeidsgiver.  

De rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet med 
helseforetaket på overføringstidspunktet, overføres til kommunen i medhold av 
arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd. Krav som arbeidstakere har overfor helseforetaket i 
medhold av nevnte bestemmelse kan fortsatt gjøres gjeldende overfor helseforetaket.  

Det gjelder imidlertid unntak fra utgangspunktet om at rettigheter og plikter overføres 
uendret for kollektive tjenestepensjonsordninger og tariffavtaler.  

Kommunen kan, på nærmere bestemte vilkår, reservere seg mot at helseforetakets 
tariffavtaler overføres til kommunen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd. Endringer i 
tariffavtaleforhold kan medføre endringer i arbeidstakernes rettigheter som ligger i 
tariffavtalen.  

Kommunen kan også, på nærmere bestemte vilkår, bestemme at de overførte 
arbeidstakerne ikke skal fortsette opptjening av alders-, uføre- og etterlattepensjon i den 
kollektiv tjenestepensjonsordningen som de er medlem i på overføringstidspunktet, men 
isteden innlemmes i kommunens kollektive tjenestepensjonsordning, jf. arbeidsmiljøloven 
§ 16-2 tredje ledd.   

Arbeidstakere som skal overføres til kommunen under reglene om 
virksomhetsoverdragelse kan reservere seg mot overføringen i medhold av 
arbeidsmiljøloven § 16-3. I så fall opphører arbeidsforholdet hos helseforetaket uten 
ytterligere oppsigelse eller oppsigelsesfrist på overføringstidspunktet, og arbeidstaker har 
heller ikke et arbeidsforhold i kommunen.  

Dersom virksomhetsoverdragelsen fører til ikke uvesentlige negative endringer i 
arbeidstakerens situasjon kan arbeidstakerne ha en valgrett. Valgretten er ulovfestet og 
utviklet i rettspraksis. Dersom arbeidstakerne har og utøver valgretten vil de aktuelle 
arbeidstakerne ikke overføres til kommunen, men opprettholde sitt arbeidsforhold hos 
helseforetaket. 

Helseforetaket og kommunen plikter, så tidlig som mulig, å gi informasjon om og drøfte 
overdragelsen og nærmere bestemte forhold knyttet til overdragelsen med arbeidstakernes 
tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven § 16-5. De berørte arbeidstakerne har også krav på 
informasjon fra helseforetaket og kommunen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6. Forhold 
knyttet til representasjon og tillitsvalgte fremgår av arbeidsmiljøloven § 16-4. 
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Ved virksomhetsoverdragelse overføres arbeidsavtalen uendret for arbeidstakerne som 
overføres til kommunen. Ettersom arbeidsgiverparten i arbeidsavtalen endres ved 
overdragelsen må arbeidsavtalen oppdateres med ny arbeidsgiverpart, jf. 
arbeidsmiljøloven § 14-8. 

Virksomhetsoverdragelsen gir ikke saklig grunn til å si opp eller avskjedige 
arbeidstakerne, verken hos tidligere eller ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-4. 

Etter at forsøket er avsluttet, vil det måtte skje en virksomhetsoverdragelse fra kommunen 
tilbake til helseforetaket. 

4.6.5.3 Departementets forslag 
Etter en helhetsvurdering mener departementet at den tredje modellen – overføring av 
arbeidsforhold fra helseforetaket til kommunen ved virksomhetsoverdragelse – fremstår 
som mest hensiktsmessige for forsøksordningen. Departementet ber likevel 
høringsinstansene om å særskilt vurdere de ulike modellene. 

Dersom den tredje modellen skal benyttes, legger departementet til grunn at overføring av 
ansatte som er tilknyttet DPS fra helseforetakene til kommunen skal skje etter 
arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Alle kategorier ansatte som har 
nødvendig tilknytning til DPSet, overføres til kommunen.  

Kommunen kan i så fall velge å gjøre eksisterende kollektive tjenestepensjonsordninger 
for alders-, uføre- og etterlattepensjon gjeldende for arbeidstakerne som overføres fra 
helseforetakene. Ettersom overføringen gjelder en forsøksordning foreslår departementet 
at de overførte ansatte opprettholder sitt medlemskap i helseforetakenes kollektive 
tjenestepensjonsordninger. Videre at eventuelle nyansatte i forsøksperioden også meldes 
inn i denne pensjonsordningen, og ikke i kommunens pensjonsordning. De enkelte 
kommunene kan ha forskjellige pensjonsleverandører. Det samme gjelder for 
helseforetakene, og da særlig i hovedstadsområdet. Det vil derfor være viktig at 
pensjonsspørsmålet blir løst på en klar måte mellom partene, herunder at dette hensyntas i 
de avtaler som skal inngås. 

Utover det som er beskrevet ovenfor finner ikke departementet grunn til å gå nærmere inn 
på forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i dette høringsnotatet. Slike forhold må 
finne sin løsning gjennom forhandlinger og samarbeid mellom de regionale 
helseforetakene og kommunen i tråd med arbeidslivets tradisjoner og gjeldende regelverk, 
eventuelt med bistand fra KS. Dette gjelder for eksempel spørsmål om hvilke ansatte som 
omfattes av virksomhetsoverdragelsen.  

4.6.6 Kommunalt samarbeid 

De fleste DPSer har et ansvarsområde eller opptaksområde som omfatter flere kommuner. 
Ved kommunal overtakelse av driftsansvaret for et DPS mener departementet at ansvaret 
som hovedregel må overtas for hele det eksisterende DPSets opptaksområde. Det vil ikke 
være ønskelig å dele opp et eksisterende DPS slik at deler av DPSet blir igjen hos RHFet 
for å sørge for tjenestetilbud til de kommuner i opptaksområdet som ikke ønsker å delta i 
forsøket med kommunalt drevet DPS. En slik oppdeling vil ikke være hensiktsmessig ut 
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fra en helsefaglig eller samfunnsøkonomisk vurdering. Departementet vil imidlertid 
påpeke at det i enkelte situasjoner kan være mulig å vurdere unntak fra denne 
hovedregelen. Det kan for eksempel tenkes en situasjon hvor de langt fleste kommuner i 
et DPS' opptaksområde ønsker å delta i forsøket, mens et lite mindretall kommuner ikke 
ønsker å delta. Etter en konkret vurdering kan aktuelle RHF her finne det hensiktsmessig 
og helsefaglig forsvarlig å endre på DPSenes opptaksområde, slik at de kommuner som 
ønsker å stå utenfor forsøket ivaretas av et annet DPS.  

Utgangspunktet for forsøksordningen er imidlertid at et kommunalt drevet DPS skal 
dekke samme område som det statlige DPSet gjorde. Dette forutsetter dermed at alle 
kommunene i det aktuelle området ønsker å delta i forsøket og at kommunene og RHFet 
inngår nødvendig avtaler.  

Kommunene i det aktuelle DPS-området som har blitt enige om at de ønsker at DPSet 
skal være kommunalt drevet, må også bli enige om en samarbeidsmodell for samarbeidet 
mellom kommunene. Forutsetningen i forsøket er at det er en større kommune som skal 
stå for driften. Som nevnt følger det av forsøksloven at hver enkelt kommune må fastsette 
forskrift om å overta driftsansvar for DPSet. Slik forskrift må deretter godkjennes av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter samråd med Helse- og 
omsorgsdepartementet. Etter at hver kommune på denne måten har fått overført 
ansvaret/myndigheten til seg, må kommunene seg imellom inngå avtale om hvem som 
skal stå for drift av DPSet i tråd med den kontrakt som er inngått mellom aktuelle 
kommuner og det regionale helseforetaket. Uten slik overføring vil kommunene ikke ha 
myndighet eller kompetanse til å inngå avtale om noe som ikke er deres 
ansvar/myndighet, fordi kommunene ikke kan inngå samarbeidsavtale med andre 
kommuner uten at de først har fått overført ansvaret. 

Departementet viser her til utkast til kommunale forskrifter som er inntatt som vedlegg 1 
til høringsnotatet, høringsnotatets vedlegg 2 (utkast til kontrakt mellom regionalt 
helseforetak og kommune om forsøksordningen) og høringsnotatets vedlegg 9 (utfyllende 
merknader/veiledning til kontrakt mellom regionalt helseforetak og kommune om 
forsøksordningen). 

Når det gjelder samarbeidsform for kommunene, er dette i utgangspunktet opp til 
kommunene selv å vurdere. I og med at det kommunalt drevne DPSet skal kunne få 
lovpålagte oppgaver som omfatter offentlig myndighetsutøvelse, er det samarbeid ved 
vertskommune etter kommuneloven som er særskilt utviklet for slikt samarbeid, og som 
dermed vil være den aktuelle samarbeidsmodellen. 

4.6.7 Regelverk om offentlige anskaffelser 

4.6.7.1 Utgangspunkt 
Med mindre særskilte unntak kan påberopes, omfattes de regionale helseforetakenes 
anskaffelser av tjenester av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesloven) og forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesforskriften). Av anskaffelsesloven § 3, sammenholdt med § 5, fremgår at 
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anskaffelser av varer, tjenester mv. så langt som mulig skal være basert på konkurranse 
gjennom anbud. 

Departementet legger til grunn at regelverket for offentlige anskaffelser ikke får 
anvendelse på de regionale helseforetakenes overføring av oppgaver knyttet til DPS. I 
arbeidet med utredning av forsøksordningen har Helsedirektoratet i brev av 7. april 2016 
til departementet, blant annet uttalt følgende: 

"Ved bruk av forsøkslov og vedtekter for forsøk overføres oppgaven (for en periode på 
inntil 4 år) fra det regionale helseforetak til kommunen tilsvarende som når Stortinget ved 
lov overfører en oppgave fra ett forvaltningsnivå til et annet. Når kommunen selv driver 
DPS-et leveres ytelsen i kommunens egenregi, foreligger det følgelig ingen kontrakt i 
anskaffelsesrettslig forstand, og anskaffelsesregelverket kommer ikke til anvendelse". 

Departementet legger videre til grunn at dersom overføringen av oppgaver likevel skulle 
regnes som en anskaffelse i anskaffelsesrettslig forstand, vil to ulike unntak fra forskrift 
om offentlige anskaffelser få anvendelse. 

4.6.7.2 Unntak for offentlig myndighetsutøvelse 
Unntaket for offentlig myndighetsutøvelse fremgår av anskaffelsesforskriften § 1-3 annet 
ledd bokstav k. I henhold til bestemmelsen får anskaffelsesforskriften ikke anvendelse på 
”kontrakter som innebærer utøvelse av offentlig myndighet som kan unntas etter EØS-
avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32”. 

Det følger av EØS-avtalen artikkel 39, jf. artikkel 32, at reglene om fri bevegelighet av 
tjenesteytelser ikke kommer til anvendelse på ”virksomhet som for en avtalepart 
innebærer, om enn bare leilighetsvis, utøvelse av offentlig myndighet”. 

Begrepet offentlig myndighet er et autonomt EØS-rettslig begrep som må tolkes i samsvar 
med EØS-avtalen, uavhengig av hvordan begrepet ellers benyttes i nasjonal rett. Dette 
innebærer at bruken av begrepet offentlig myndighetsutøvelse i forvaltningsloven og 
andre nasjonale lover og forskrifter ikke gir veiledning for tolkningen i denne 
sammenheng. 

Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften regulerer psykisk helsevern, 
herunder innenfor rammen av DPS. Loven omtales som en tvangslov, ettersom den 
inneholder flere ulike tvangsmidler som kan benyttes for å gjennomføre behandlingen. 
Likevel er hovedregelen at psykisk helsevern, også innenfor DPS, skal ytes på grunnlag 
av pasientens eget samtykke. 

Selve iverksettelsen av psykisk helsevern kan være frivillig eller tvunget. I tillegg kan 
pasienten under behandlingen underlegges tvangstiltak som beskrevet i lov og forskrift. 
Pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern kan utsettes for mer inngripende 
tvangstiltak enn pasienter som har samtykket til innleggelsen. Det er videre et prinsipp i 
psykisk helsevernloven at pasienter som har samtykket til innleggelsen ikke kan overføres 
til tvunget psykisk helsevern mens den frivillige innleggelsen varer. Pasienten kan likevel 
være gjenstand for enkelte tvangstiltak innenfor rammen av en behandling basert på 
samtykke. 



Side 83 av 301 

Når det gjelder tvunget psykisk helsevern, er departementet av den oppfatning at denne 
del av tjenestene som utføres ved et DPS må anses som utøvelse av offentlig myndighet. 
Pasienten samtykker i disse tilfellene ikke i behandling, og grunnlaget for hele 
behandlingssituasjonen er dermed tvang. Pasienten har da ingen mulighet til å forlate 
institusjonen og den tvang han potensielt kan bli utsatt for der. 

Hovedregelen for behandling ved DPS er som nevnt at pasienten frivillig mottar 
behandling ved et DPS. Slik behandling vil være basert på pasientens samtykke. 
Spørsmålet er dermed om det faktum at pasienten ikke mottar behandling i DPS på 
grunnlag av tvang, men har samtykket til innleggelsen og behandlingen, har betydning for 
spørsmålet om institusjonen i anskaffelsesrettslig forstand kan sies å utøve offentlig 
myndighet.  

Når pasienten først oppholder seg i institusjonen har denne enkelte av de tvangshjemler 
som følger av psykisk helsevernloven kapittel 4. Dette innebærer at pasienten i stor grad 
kan utsettes for de samme tvangstiltak som er underlagt tvunget psykisk helsevern. Et 
viktig unntak er tvangsbehandling (tvangsmedisinering og tvangsernæring), som bare kan 
vedtas for tvangsinnlagte pasienter. Pasienten kan også når som helst forlate institusjonen. 
Pasienter som har samtykket til innleggelsen kan imidlertid ikke unndra seg inngripende 
tiltak som skjerming, undersøkelse av rom og eiendeler, kroppsvisitasjon, beslag og 
tvangsmidler, dersom institusjonen treffer vedtak om dette, med mindre pasienten altså 
forlater institusjonen og dermed avslutter behandlingen. Det er ikke gitt at tvangstiltakene 
i den konkrete situasjonen oppleves som mindre inngripende selv om innleggelsen er 
basert på samtykke. Slik departementet ser det er det derfor flere argumenter som taler for 
at også frivillig psykisk helsevern ved DPS innebærer et tilstrekkelig element av tvang til 
at det kan sies å kvalifisere som utøvelse av offentlig myndighet i henhold til 
anskaffelsesregelverket. 

Departementet legger uansett til grunn at de tjenester DPS tilbyr i sin helhet utgjør 
offentlig myndighetsutøvelse. Slik departementet ser det er tvangsmulighetene en del av 
behandlingen ved institusjonen, og kan ikke skilles ut som en egen oppgave. Tvungent 
psykisk helsevern og frivillig psykisk helsevern utgjør én helhetlig og sammenvevd 
tjeneste. Etter departementets oppfatning vil det være forbundet med betydelige 
helsefaglige og praktiske vansker å betrakte tvungent og frivillig psykisk helsevern som 
to mulig organisatorisk adskilte tjenester. Selv om hjemmelsgrunnlag for behandling med 
eller uten tvang avviker på flere punkter, vil det i driften av et DPS godkjent for 
tvangsbehandling ikke gå noe skille personellmessig, utstyrsmessig eller organisatorisk 
mellom tvungent og frivillig psykisk helsevern. 

Det kreves etter ordlyden i EØS-avtalen artikkel 39 ikke at den største eller en betydelig 
del av aktiviteten ved institusjonen innebærer tvangsutøvelse for at unntaket for offentlig 
myndighetsutøvelse skal komme til anvendelse. Det er tilstrekkelig at 
myndighetsutøvelsen skjer "leilighetsvis". I den grad et DPS driver tvunget psykisk 
helsevern i større grad enn "sporadisk" eller "unntaksvis" legger departementet derfor til 
grunn at unntaket for offentlig myndighetsutøvelse vil komme til anvendelse. Inngåelse 
av avtale mellom RHF og en kommune om at kommunen som del av forsøksordningen 
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skal overta driftsansvar for et DPS for å yte behandling innenfor psykisk helsevern, er i så 
tilfelle ikke omfattet av reglene om offentlige anskaffelser. 

4.6.7.3 Unntak for offentlig – offentlig samarbeid, basert på samarbeid om 
oppgaver for å nå felles mål 

For det andre vil unntak fra anskaffelsesregelverket følge av et unntak utviklet i 
rettspraksis, nedfelt i direktiv 2014/24/EU og foreslått i ny forskrift om offentlige 
anskaffelser § 3-3. Unntaket gjelder for kontrakter som inngås utelukkende mellom to 
eller flere oppdragsgivere, som etablerer eller gjennomfører et samarbeid som har til 
formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå felles mål og som blir utført 
utelukkende av hensyn til offentlige interesser. 

Departementet viser her til at DPS-tjenestene bør ses som en del av et større og samlet 
offentlig tilbud til pasienter med psykiske helseproblemer, som regionale helseforetak og 
kommuner samlet sett har ansvar for. Det lovpålagte ansvaret for at pasienter skal motta 
nødvendig helsehjelp er lagt dels på de regionale helseforetakene og dels på kommunene. 
De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen, blant 
annet spesialisert behandling for psykisk helse. Kommunene skal sørge for lavterskel 
kommunale helse- og omsorgstjenester, blant annet for pasienter med psykiske 
helseproblemer. Staten har valgt å dele opp ansvaret på denne måten, men dette 
forutsetter nødvendig samarbeid og sømløse overganger, jf. blant annet helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-4, 4-1 første ledd bokstav a) og 6-1, samt 
spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1e og 2-2. Kommunene og de regionale helseforetakene 
har sammen ansvaret for hele kjeden av pasientbehandling fra kommunale helsetjenester 
til spesialisert behandling.  

For pasientene er det ikke avgjørende hvem som gir helsehjelpen. Mange pasienter vil 
bevege seg frem og tilbake mellom behandlingsnivåene, men de skal da oppfatte 
helsetjenesten som en helhet. God samhandling mellom nivåene er helt nødvendig for å 
kunne ivareta pasientenes behov for kontinuerlig, helhetlig og sømløs helsehjelp. 
Departementet har over flere år fremhevet behovet for mer og bedre samhandling, jf. 
samhandlingsreformen og oppfølging på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I praksis vil 
og må derfor helseforetak og kommuner samarbeide tett om ivaretakelsen av pasientene 
for å kunne utføre sine lovpålagte ansvar for tjenestetilbudet, se omtale av samarbeid 
mellom kommuner og regionale helseforetak på side 333-335 i Prop. 91 L (2010-2011) 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Begrunnelsen for at kommunene i forsøket skal tillegges oppgaven med å drive DPS, er at 
kommunene har ansvaret for å yte øvrige helse- og omsorgstjenester, de kan ta ut 
synergieffekter, pasientens behov kan koordineres på en ny måte og det kan være bra for 
samhandlingen mellom nivåene. Forsøket har ikke til hensikt å legge til rette for at 
regionale helseforetak skal utnytte konkurransen i markedet. 
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4.7 Finansieringsordninger - administrative og økonomiske 
konsekvenser 

4.7.1 Innledning 

Finansieringen av det statlige psykiske helsevernet skjer i hovedsak over 
basisbevilgningen til RHF. I tillegg bevilges det noen relativt små beløp til ACT-team 
(tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus) og 
kompetansehevende tiltak. 

Kommunalt psykisk helsearbeid finansieres gjennom kommunenes frie inntekter. I tillegg 
bevilges det øremerkede midler til kunnskaps- og kompetansetiltak, samt utviklingstiltak i 
tjenestene. 

I henhold til forslaget skal det etableres en forsøksordning som åpner for forsøk med 
kommunal drift av noen DPS. Hvilke DPS og kommuner som ønsker å delta i slikt forsøk 
er naturlig nok ikke avklart ennå. Som tidligere nevnt skal aktuelle kommuner og 
regionale helseforetak som ønsker å delta i forsøket først forhandle om å inngå en avtale 
om forsøk, og deretter må dette godkjennes av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  

4.7.2 Dagens finansiering av DPS 

De totale driftskostnadene ekskl. pensjonskostnader for alle DPS i spesialisthelsetjenesten 
var om lag 7,5 mrd. kroner i 2014 ifølge Samdata 2014 fra Helsedirektoratet. Det ble 
utført om lag 6968 årsverk i samme år. Det finnes om lag 70 DPS, dvs. at gjennomsnittlig 
kostnad er på om lag 100 mill. kroner og 100 årsverk, men her vil det være store 
variasjoner fra DPS til DPS. Flere DPS vil ha et opptaksområde som dekker mer enn en 
kommune.  

Driften ved DPSene finansieres i dag gjennom basisbevilgning fra eget regionalt 
helseforetak, gjestepasientoppgjør, takster fra helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og 
egenbetaling fra pasienter. Takstene eller den aktivitetsbaserte finansieringen 
(takstrefusjoner og egenandeler) i poliklinikker er godkjent etter forskrift 19. desember 
2007 nr. 1761 om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved 
statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 
helseforetak.   

Helsedirektoratet utreder en overgang fra takstrefusjoner til ISF-refusjoner for 
poliklinikker innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling med sikte 
på implementering fra 2017. Takstene fra HELFO dekket ifølge SSB 8,6 pst. av 
kostnadene, mens egenbetaling fra pasienter dekket 7,4 pst. av kostnadene.  

4.7.3 Avtale om overføring av midler fra regionale helseforetak direkte til 
kommuner 

Siden det ikke vil være kjent på forhånd hvilke og hvor mange DPSer og kommuner som 
skal inngå avtale om deltagelse i forsøket, vil det trolig ikke være hensiktsmessig å flytte 
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midler fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjettkapitler til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjettkapitler. Det vil heller ikke være særlig treffsikkert 
å flytte midler til kommunenes inntektsrammer i og med at det trolig kun skal 
gjennomføres forsøk i noen kommuner. 

Departementet mener derfor at den beste løsningen trolig vil være at det økonomiske 
oppgjøret avtales lokalt. Det gjøres ingen endringer i overføringene fra statsbudsjettet fra 
henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til de regionale helseforetakene og kommunene som skal 
delta i forsøket. Helse- og omsorgsdepartementet kan stille krav til de regionale 
helseforetakene i oppdragsdokumentene eller som eier pålegge de regionale 
helseforetakene å overføre midler gjennom avtalene med kommunene.  

Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene særskilt kommentere 
departementets vurdering av at det økonomiske oppgjøret bør avtales lokalt. 

4.7.4 Prinsipper for å beregne overføring av midler 

Slik departementet vurderer det bør grunnlaget for overføringen være det regionale 
helseforetakets kostnader for drift av det aktuelle DPS. Målepunktet bør være siste kjente 
regnskapsår korrigert for generell vekst, herunder kompensasjon for lønns- og prisvekst. 
Kommunen som drifter DPSet bør bære de fulle kostnader ved å drive DPSet. Dette 
forutsetter at kommunen får inndekning også for eventuelle kapitalkostnader eller 
eventuelle husleiekostnader. Årlig regulering av overføringen bør skje på grunnlag av den 
generelle prosentvise inntektsvekst for det regionale helseforetaket.  

Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene særskilt kommentere 
departementets vurdering av hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for å beregne 
overføring av midler fra det regionale helseforetaket til kommunen, herunder hva som bør 
kunne være gjenstand for forhandlinger mellom det regionale helseforetaket og 
kommunen.  

Det bør kunne avtales, direkte mellom ansvarlig kommune og det regionale 
helseforetaket, mulige tilleggsmidler ved eventuelt nye tjenestetilbud eller forutsetninger 
om andre vesentlige endringer i tjenestetilbudet ved DPSet. Avtalen mellom ansvarlig 
kommune og det regionale helseforetaket må også sikre at det regionale helseforetak kan 
oppfylle sitt lovbestemte sørge for-ansvar, samtidig som kommunens frihet til å 
organisere tjenestene ivaretas. Det vil, for eksempel, være viktig at kommunene har 
dialog med regionalt helseforetak før det gjennomføres vesentlige endringer i 
tjenestetilbudet eller organiseringen av dette. Avtalene må inneholde en omforent 
tilnærming ved tvister, og regjeringen vil vurdere om tvisteløsningsnemnda som ble 
opprettet ved innføring av samhandlingsreformen kan fylle en slik rolle. 

Takstrefusjoner fra staten (HELFO) er regulert gjennom forskrift 19. desember 2007 nr. 
1761 om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige 
helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 
helseforetak. Departementet foreslår ingen endringer i finansieringsordningene som følge 
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av forsøksordningen. Det betyr at regionalt helseforetak fortsatt vil være mottaker av 
eventuelle aktivitetsbaserte inntekter ved det aktuelle DPSet og at det spesifiseres i 
avtalen at disse midlene videreføres til de aktuelle kommunene. Dette vil være i tråd med 
gjeldende praksis i avtalene med private og prinsippet om at midler fra staten skal følge 
sørge for-ansvaret. 

5 Overføring av ansvaret for tannhelsetjenester fra 
fylkeskommunen til kommunen  

5.1 Tidligere vurderinger av forvaltningsnivå for 
tannhelsetjenesten 

Frem til 1. januar 2002 var fylkeskommunen tillagt ansvar både for tannhelsetjenester og 
spesialisthelsetjenester i henhold til tannhelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. I 
forbindelse med forslaget om overføring av ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra 
fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene, ble også spørsmålet om 
forankring av ansvaret for offentlige tannhelsetjenester vurdert uten noen klar tilråding. 
Konklusjonen etter høringen var at tannhelsetjenesten inntil videre skulle videreføres som et 
fylkeskommunalt ansvar. 

Spørsmålet om fremtidig forvaltningsnivå for tannhelsetjenester ble videre vurdert i St.meld. 
nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid, hvor det ble foreslått å overføre 
dagens fylkeskommunale oppgaver til de nye folkevalgte regionene, med mulig unntak av 
tannhelsetjenesten, som skulle drøftes i sin helhet i den kommende stortingsmeldingen om 
tannhelsetjenester. Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget sa seg enig i 
dette, jf. Innst. S. nr. 166 (2006-2007), punkt 2.1.2.8, side 24, og uttalte i den forbindelse: 

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig 
Folkeparti, Senterpartiet og Venstre er enig i at det tas stilling til framtidig organisering av 
tannhelsetjenesten ved Stortingets behandling av den varslede stortingsmeldingen. På 
grunnlag av at tannhelsetjenesten i dag ligger under fylkeskommunene som dagens 
regionale nivå, legger flertallet til grunn at det må sterke grunner til dersom 
tannhelsetjenesten skal gis en annen plassering."  

   
I St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas 
tannhelsetjenester ble det foreslått å videreføre og styrke tannhelsetjenesten som en regional 
tannhelsetjeneste. Vurderingen i stortingsmeldingen var at det ikke forelå noen sterke grunner 
for å gi tannhelsetjenesten en annen forvaltningsmessig forankring, jf. punkt 7.1.5 side 91 i 
meldingen. Flertallet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget hadde ingen merknader til 
dette, jf. Innst. S. nr. 155 (2007-2008).  
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5.2 Forslaget i Oppgavemeldingen og Stortingets behandling av 
meldingen   

5.2.1 Overføring av den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene 

I Oppgavemeldingen foreslås det blant annet å overføre det offentliges ansvar for 
tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen. Oppgaveoverføringen på 
tannhelsefeltet er nærmere omtalt i punkt 5.3.1 side 40-42 i meldingen. Helse- og 
omsorgsdepartementets vurdering gjengis her i sin helhet:  

"Etter departementets vurdering vil det være fordeler ved å overføre det fylkeskommunale 
ansvaret for tannhelsetjenesten til større og mer robuste kommuner. Tannhelsetjenesten har 
grenseflater mot kommunale tjenesteområder, og det vil kunne gi god effekt å organisere 
og integrere allmenntannhelsetjenester med det kommunale helsefremmende og 
forebyggende arbeid og med helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Organisatorisk og 
faglig integrering av allmenntannhelsetjenester med øvrige kommunale helse- og 
omsorgstjenester vil gi bedre muligheter til å ivareta det samlede tjenestebehov, spesielt 
overfor dem med særskilte og store hjelpebehov. Et eksempel er personer med rett til 
individuell plan. 

En overføring av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten til større kommuner vil 
innebære at kommunene overtar driften av de offentlige tannklinikkene som 
fylkeskommunene har etablert. Det vil være opp til den enkelte kommune å avgjøre i 
hvilken grad den vil opprettholde eller endre klinikkstrukturen som skal gjelde for egen 
kommune. En ansvarsoverføring vil kunne medføre smådriftsulemper dersom det er 
kommuner som også etter endringer i kommunestrukturen står uten tannklinikk i egen 
kommune, og må bygge opp nye tilbud. Et alternativ for disse kommunene kan være å 
samarbeide med andre kommuner om tilgjengelighet og tjenestetilbud, eller eventuelt å 
kjøpe tjenester fra private tjenesteutøvere. Dette vil også kunne gjelde tannlegevakt, 
tannhelsetilbud til personer med særskilte behov, opplæring og lignende. Større kommuner 
vil etter departementets vurdering kunne organisere tannhelsetjenestene på en god og 
kostnadseffektiv måte. 

Ved en overføring av allmenntannhelsetjenestene til kommunene, er det etter 
departementets vurdering mest hensiktsmessig at også ansvaret for 
spesialisttannhelsetjenester overføres. Dette omfatter spesialisttannhelsetjenester for 
grupper med rettigheter og øvrig ansvar for spesialisttjenester etter tannhelsetjenesteloven. 
Hovedbegrunnelsen for dette er at tannlegespesialistene i hovedsak samarbeider med 
allmenntannlegene. I dag drives opplæring, veiledning, fagutvikling og klinisk forskning 
rettet mot fylkeskommunale allmenntannhelsetjenester ut fra regionale kompetansentre og 
fra fylkeskommunale tannklinikker med ansatte tannlegespesialister. Spesialistene bistår 
med råd og veiledning i diagnostikk og behandling overfor henvisende allmennpraktikere. 
Dette foregår også ved at allmennpraktikere hospiterer på klinikker/kompetansesentre med 
tannlegespesialister. Personer med omfattende og sammensatte tannbehandlingsbehov vil 
også være best tjent med at det samlede tannhelsetjenestetilbud er samlet på ett 
forvaltningsnivå. Kommuner som ikke har ansatt egne spesialister eller som ikke har 
organisert regionale odontologiske kompetansesentre vil kunne samarbeide med kommuner 
som har slike tjenester, eventuelt kjøpe tjenester fra private. Private tannlegespesialister vil 
kunne fortsette sin praksis uavhengig av oppgaveoverføring ettersom det ikke eksisterer et 
driftsavtalesystem for disse. 
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Et alternativ kunne være å overføre ansvaret for spesialisttannhelsetjenester til 
helseforetakene. Den tette integrasjonen mellom tannlegespesialistene og 
allmenntannlegene tilsier imidlertid at dette ikke vil være en god løsning. Departementet 
ser heller ingen kostnadsmessige fordeler ved dette. Behovet for samarbeid mellom 
tannlegespesialister og spesialisthelsetjenesten om utredning, diagnostikk og behandling av 
pasienter vil kunne ivaretas på ordinær måte innenfor gjeldende systemer. Formalisering av 
forskningssamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og regionale odontologiske 
kompetansesentre og andre forskningsmiljøer i kommunene, ivaretas i samarbeidsavtaler 
mellom helseforetak og kommunene. 

Etter en samlet vurdering foreslår departementet at allmenntannhelsetjenesten, 
spesialisttannhelsetjenesten og fylkeskommunenes ansvar etter tannhelsetjenesteloven 
overføres til større og mer robuste kommuner. Det skal utredes nærmere hvordan og når 
implementeringen skal skje." 

Gjennom behandlingen av Meld. St. 14 (2014-2015), jf. Innst. 333 S (2014-2015) den 9. 
juni 2015, sluttet et flertall på Stortinget seg blant annet til forslaget om å overføre 
ansvaret for tannhelsetjenester til større og mer robuste kommuner. Flertallet i kommunal- 
og forvaltningskomiteen avga i den forbindelse følgende merknad:  

"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og 
Venstre, mener at ansvaret for tannhelsetjenesten bør overføres til kommunene. 
Kommunene står fritt til å organisere ansvaret enten i egen regi, samarbeid med 
private/ideelle eller samarbeid med andre kommuner. Regjeringen må vurdere tiltak som 
legger til rette for å videreføre kompetansemiljøene i regionale kompetansesentre og i 
spesialisttannhelsetjenesten."  

5.2.2 Føringer for fremtidig lovregulering - generalistkommuneprinsippet mv. 

Dette høringsnotatet inneholder forslag til fremtidig regulering av det offentliges ansvar 
for tannhelsetjenester på kommunalt nivå, jf. Oppgavemeldingen hvor det fremgår at det 
skal utredes nærmere hvordan implementeringen skal skje. I høringsnotatet vises det 
gjennomgående til "kommunen" i entall når det gjelder omtalen av de ulike temaene og 
hvem som er pliktsubjekt for lovforslaget. Dette er en bevisst formulering og har 
sammenheng med at generalistkommuneprinsippet fortsatt skal være hovedmodellen for 
kommunesektoren. Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets drøftinger 
i Meld. St. 14 (2014-2015) punkt 3.4 side 21-24. Det betyr at ansvaret for 
tannhelsetjenester skal tilligge hver enkelt kommune, slik det er for fylkeskommunene i 
dag. Oppgavemeldingen legger ikke opp til et system med oppgavedifferensiering ut fra 
størrelsen på kommunene (innbyggertall).  

Ved behandlingen av Oppgavemeldingen, jf. Innst. 333 S (2014-2015) punkt 1.2 side 10, 
understreket flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen på generelt grunnlag 
viktigheten av at brukernes individuelle rettigheter skal ligge fast.  

Videre understreket komitéflertallet at generalistkommuneprinsippet ligger fast som 
hovedregel for kommunesektoren, jf. Innst 333 S (2014-2015) punkt 3.2 side 20. Om 
behovet for interkommunalt samarbeid uttalte komitéflertallet følgende:  

"Flertallet er samtidig opptatt av å unngå ujevn kvalitet på offentlige tjenester som følge av 
for store ulikheter i kompetanse, inntekter og andre lokale ressurser. Interkommunalt 
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samarbeid kan være fordelaktig for kommunene både når det gjelder økonomi og 
tjenestekvalitet, men gir utfordringer når det gjelder styring og kontroll. Et for stort omfang 
av interkommunale samarbeid bidrar til uthuling og forvitring av kommunene. 

Flertallet mener derfor at omfanget av interkommunalt samarbeid må begrenses, og mener 
at kommuner som ikke er i stand til å utføre sine lovpålagte oppgaver, bør slå seg sammen 
med aktuelle nabokommuner og dermed sikre bedre folkevalgt styring i en større 
kommune. Flertallet støtter forslaget om at det skal utredes en hjemmel som avklarer 
hvordan man gjennom pålagt samarbeid skal sikre tjenestekvalitet og rettssikkerhet for 
innbyggerne i tilfeller der en kommune ikke kan ivareta dette ansvaret." 

Departementet viser til at det er en sentral forutsetning i Oppgavemeldingen at det 
fremover blir færre, men større kommuner som vil være i stand til å utføre nye oppgaver, 
blant annet på tannhelsefeltet. Utfordringen er å ivareta dette ansvaret i en situasjon med 
potensielt fortsatt mange små kommuner uten egen tannklinikk og ingen eller få private 
ytere av tannhelsetjenester. Utfordringen er også hvordan små kommuner skal oppfylle 
sitt ansvar for at odontologiske spesialisttjenester er tilgjengelige for alle som bor eller 
midlertidig oppholder seg i kommunen. Departementet legger til grunn at interkommunalt 
samarbeid kan være en av flere løsninger på disse utfordringene. Det vises til omtalen av 
mulige modeller for interkommunalt samarbeid under punkt 5.22.4.  

5.3 Dagens tannhelsetjeneste – særpreg, gjeldende rett og 
utviklingstrekk  

5.3.1 Særpreg 

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten inngår som en del av den samlede offentlige helse- 
og omsorgstjenesten i landet, men skiller seg likevel ut på flere områder. Dette gjenspeiles 
ved at fylkeskommunens lovpålagte sørge for ansvar er begrenset til å gi et tannhelsetilbud til 
enkelte persongrupper i befolkningen. Det er bare disse gruppene som har rett til et 
regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud, herunder nødvendig tannhelsehjelp fra 
fylkeskommunen. For den øvrige befolkningen er sørge for ansvaret begrenset til at 
tannhelsetjenester i rimelig grad skal være tilgjengelige.  

Videre er innslaget av private tjenesteytere generelt langt større innenfor tannhelsesektoren 
sammenlignet med øvrige helse- og omsorgstjenester. Den voksne delen av befolkningen har 
som regel ikke rettskrav på tannhelsehjelp fra fylkeskommunen og betaler stort sett selv sine 
utgifter til tannbehandling.  

Fylkeskommunens ansvar særpreges dermed ved at den har et begrenset ansvar for 
tannhelsetjenester til voksenbefolkningen, sammenlignet med kommunens ansvar for øvrige 
helse- og omsorgstjenester. Tannhelsetjenester til voksne ytes i hovedsak av 
privatpraktiserende tannhelsepersonell uten avtale med fylkeskommunen. Dette i motsetning 
til helse- og omsorgstjenestene for øvrig, som i større grad er organisert gjennom avtaler med 
private tjenesteytere og som i større grad finansieres av det offentlige gjennom statlig 
rammetilskudd til kommuner, skatteinntekter og gjennom statlig basisbevilgning til de 
regionale helseforetakene. I tillegg kommer universelle stønadsordninger i folketrygdloven 
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kapittel 5. Folketrygdens stønadsordninger til tannbehandling hos tannlege og tannpleier er 
derimot begrenset til tannbehandling ved visse typer diagnoser, sykdom eller lidelser.  

5.3.2 Gjeldende rett  

Det offentliges ansvar for tannhelsetjenester er i dag regulert i lov 3. juni 1983 nr. 54 om 
tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven) som trådte i kraft 1. januar 1984.  

Tannhelsetjenesteloven har som nevnt begrenset betydning for den voksne delen av 
befolkningen. I tillegg særpreges loven av en vektlegging av forebyggende og 
helsefremmende tiltak. Fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven består dels 
av et befolkningsansvar og dels av et gruppeansvar. Befolkningsansvaret kan igjen deles 
opp i et tilgjengelighetsansvar og et folkehelseansvar. Tilgjengelighetsansvaret består i å 
sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige 
for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Folkehelseansvaret består i sørge 
for nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak overfor hele befolkningen i 
fylket. Gruppeansvaret har også et klart folkehelseelement ved at det består i å gi et 
regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte persongrupper i befolkningen som er nevnt 
i tannhelsetjenesteloven (prioriterte grupper). Det er bare gruppene som er listet opp i 
loven som har lovfestede rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, helt eller delvis 
vederlagsfritt, fra fylkeskommunen.  

Nedenfor gis en kort beskrivelse av hovedinnholdet i tannhelsetjenesteloven. En nærmere 
beskrivelse av gjeldende rett vil bli gitt under behandlingen av de enkelte temaene i punkt 
5.6 til 5.21.   

Etter tannhelsetjenesteloven § 1-1 skal fylkeskommunen sørge for at tannhelsetjenester, 
inkludert spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig 
oppholder seg i fylket. Dette innebærer at fylkeskommunen er ansvarlig for at det er 
tilfredsstillende tilgang på tannhelsetjenester til hele befolkningen i fylket. Etter 
tannhelsetjenesteloven § 1-4 har fylkeskommunen også ansvar for å samordne virksomheten 
med privat sektor.  

For å ivareta samordnings- og tilgjengelighetsansvaret må fylkeskommunen ha oversikt over 
de samlede tannhelseressursene i fylket, både offentlige og private. Dette inkluderer også 
spesialisttannleger. Det er fri etableringsrett for tannpleiere og tannleger. Privatpraktiserende 
tannpleiere og tannleger vil primært etablere seg i områder hvor det antas å være tilstrekkelig 
etterspørsel etter tannhelsetjenester fra voksne personer, siden de er avhengige av et 
næringsgrunnlag. I områder med spredt bosetting og små befolkningssentre vil som regel det 
meste av tannhelsetilbudet til den voksne befolkningen ivaretas av den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten. I områder med begrenset tilbud fra private tjenesteytere må 
fylkeskommunen dermed kompensere for dette ved å øke tilbudet i egen regi for på den 
måten å kunne ivareta ansvaret for at tannhelsetjenester i tilstrekkelig grad er tilgjengelige for 
hele befolkningen.  

I likhet med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, bygger tannhelsetjenesteloven på 
prinsippet om at fylkeskommunen har frihet til selv å velge hvordan den vil organisere 
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tjenesteyting som den er pålagt ansvaret for. Fylkeskommunen kan inngå avtale med private 
tannleger om å utføre tjenester på vegne av fylkeskommunen, jf. tannhelsetjenesteloven §§ 4-
1 og 4-2. Det meste av fylkeskommunens tannhelsetilbud ivaretas i dag av egne ansatte.  

På befolkningsnivå har fylkeskommunen også et ansvar for å fremme tannhelsen i 
befolkningen, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-2. Fylkeskommunen skal videre ved sin 
tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebygging og behandling samt drive 
opplysningsvirksomhet for å fremme tannhelsen, både overfor den enkelte pasient og overfor 
allmennheten. Det følger av tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd at fylkeskommunen skal 
organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen i fylket. Det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet utenfor tannklinikkene utføres i hovedsak av tannpleiere.   

I tillegg har fylkeskommunen ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud, 
inkludert spesialistbehandling, til prioriterte persongrupper som har rettigheter etter loven, jf. 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a til e. Alle som nevnt i § 1-3 har rett til 
nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg, jf. 
loven § 2-1. Retten til nødvendig tannhelsehjelp etter § 2-1 korresponderer med 
fylkeskommunens plikt til å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud etter § 1-3 første ledd. 

Følgende grupper har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra fylkeskommunen: 

− Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år 
− Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon 
− Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 
− Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
− Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. 

Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester til voksne over 20 år som ikke omfattes av 
noen av gruppene som nevnt over, er regulert i tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd.  

Tannhelsetjenesten finansieres i hovedsak gjennom fylkeskommunens frie inntekter samt 
brukerbetaling/egenandeler. Tannhelsetjenesteloven §§ 5-1 og 5-2 slår fast det finansielle 
ansvarsprinsipp ved at utgifter til tjenester som fylkeskommunen har ansvar for, skal dekkes 
gjennom fylkeskommunens frie inntekter; det vil si rammetilskudd fra staten og 
skatteinntekter. Betaling for tannhelsehjelp fra fylkeskommunen er regulert i 
tannhelsetjenesteloven § 2-2 og forskrift 24. mai 1984 nr. 1268 om vederlag for 
tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten. Forskriften er nærmere omtalt under 
punkt 5.19.2. 

Fylkeskommunen skal også dekke reiseutgifter for personer i de prioriterte gruppene i 
forbindelse med tannbehandling som ytes av fylkeskommunen, jf. tannhelsetjenesteloven § 5-
1 tredje ledd. Fylkeskommunen fastsetter selv bestemmelser om dekningens størrelse.  

Fylkeskommunens plikt til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av 
tannhelsepersonell, herunder etter- og videreutdanning, fremgår av tannhelsetjenesteloven § 
6-1.  

Klageadgangen over manglende tannhelsehjelp fra fylkeskommunen er regulert i 
tannhelsetjenesteloven § 2-3. Det er gitt bestemmelser om tilsyn i loven § 6-2. For øvrig 
inneholder loven §§ 1-3a, 1-3b, 1-5 og 3-1 bestemmelser om særskilte plikter knyttet til 
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planlegging og tilrettelegging, registrering av tannhelsepersonell i fylket, utlevering av 
opplysninger til fylkesadministrasjonen og politiattest for tannhelsepersonell.   

5.3.3 Utviklingstrekk   

5.3.3.1 Omfang av tjenestetilbud innenfor den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten 

Om lag 1,4 mill. av landets innbyggere har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Disse har 
rett til nødvendig tannhelsehjelp gjennom et oppsøkende og regelmessig tilbud. På landsbasis 
ble i 2014 om lag 870 000 personer med rettigheter etter loven undersøkt/behandlet. Mange 
av dem som ikke ble undersøkt/behandlet har ikke benyttet seg av sin rett til tannhelsehjelp 
eller ble vurdert å ikke ha behov for undersøkelse det året. I tillegg ble om lag 203 000 
voksne uten rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og som derfor selv betaler for 
tannbehandlingen, undersøkt/behandlet. Dette utgjør drøye 5 prosent av befolkningen over 20 
år. Antall voksne uten rettigheter etter tannhelsetjenesteloven som blir behandlet av 
fylkeskommunen, har økt med om lag 5 prosent fra 2008 til 2014.  

Fylkeskommunen står fritt til å tilby tannbehandling mot betaling til personer som ikke 
omfattes av de prioriterte gruppene. Fylkeskommunen fastsetter selv pris på sine tjenester til 
disse. Som omtalt foran er omfanget av slikt tilbud størst i områder med lavt eller ingen 
tilbud fra privat tannhelsetjeneste.  

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til tannhelsetjenester var i 2014 om lag 3,3 mrd. 
kroner. Dette omfatter også fylkeskommunens kostnader til helsefremmende og 
forebyggende arbeid, spesialisttannhelsetjenester (inklusive regionale odontologiske 
kompetansesentre) og tannhelsetjenester til den voksne befolkningen over 20 år. Fratrukket 
pasientinntekter fra voksne og andre egenandeler/inntekter, var netto driftsutgifter i 2014 om 
lag 2,37 mrd. kroner.   

De fleste voksne over 20 år har ikke rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, og oppsøker i 
hovedsak private tjenesteytere. Det er fri prissetting for tannpleiere og tannleger. Pasientene 
må selv betale for behandlingen. Dette gjelder uavhengig av om de får dekket sitt 
behandlingsbehov i privat tannhelsetjeneste eller av fylkeskommunen. Personer over 20 år 
med nærmere definerte diagnoser, sykdommer eller tilstander, vil ha rett til stønad fra 
folketrygden til dekning av utgifter til tannbehandling.  

Blant de persongruppene som i dag har rettigheter til tannhelsehjelp fra fylkeskommunen, 
finner vi blant annet barn og unge til og med fylte 20 år samt eldre som oppholder seg i 
institusjon eller mottar hjemmesykepleie. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet er det gitt en beskrivelse av den demografiske 
utviklingen, jf. kapittel 11 i meldingen. Kombinasjonen av at vi lever lengre og store 
fødselskull, spesielt etter andre verdenskrig, medfører at vi vil få en større andel eldre de 
kommende årene. Befolkningssammensetningen endrer derfor karakter. Det er i dag om lag 
1,1 million personer over 60 år i Norge. Andelen personer over 60 år er i 2013 høyere enn 
andelen under 15 år, og i 2050 vil det være dobbelt så mange eldre som barn og unge. Det 
forventes derfor at behovet for tannhelsehjelp blant eldre vil øke, mens behandlingsbehovet 
for barn og unge forventes å reduseres som følge av generelt bedret tannstatus. Overfor 
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enkelte grupper av barn og unge vil det imidlertid være et økende behov for forebyggende 
tannhelsearbeid.     

5.3.3.2 Personell, organisering og klinikkstruktur  

Personell  

I henhold til KOSTRA-statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det i 2014 samlet sett 
utført drøye 10 600 årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste. Av disse årsverkene var 
om lag 4 100 utført av tannhelsesekretærer, om lag 860 av tannpleiere og om lag 4 500 av 
tannleger. Om lag 10 prosent av tannlegeårsverkene var årsverk utført av tannlegespesialister. 
Rundt 90 prosent av tannlegespesialistene arbeider i privat sektor. Privat sektor utgjør ca. 70 
prosent av de samlede årsverkene, mens offentlig sektor utgjør resterende 30 prosent.  

Over en lang periode har fylkeskommunene hatt problemer med å rekruttere tannleger, 
særskilt til små klinikker i distriktene, samt å få tannleger til å bli der over lengre tid. 
Tilgangen på tannleger på nasjonalt nivå ble fra 1980-årene lavere enn den samlede 
etterspørselen i både privat og offentlig sektor. Fylkeskommunene har langt på vei kunnet 
ivareta sitt lovpålagte ansvar i områder med ubesatte stillinger gjennom omdisponering av 
tannlegeressurser innad i fylket fra klinikker med stabil bemanning, uavhengig av 
kommunegrenser.  

Utover 2000-tallet har antall tannleger som får norsk autorisasjon økt fra 134 i 2001 til 290 i 
2014. Økningen skyldes dels at norske studenter fra 2003 fikk mulighet til å søke 
gebyrstipend for å studere odontologi i utlandet, og dels økning i antall tannleger i Norge med 
statsborgerskap og utdanning fra EØS-land som følge av at flere østeuropeiske land ble 
innlemmet i EU og EØS-samarbeidet i 2004 som innebærer krav om gjensidig godkjenning 
av yrkeskvalifikasjoner. Etableringen av tannlegeutdanningen ved Universitetet i Tromsø – 
Norges arktiske universitet – er det tiltaket som har hatt størst fordelingseffekt innenlands. De 
første tannlegene ble utdannet derfra i 2009. Rundt 80 prosent av de som er utdannet i 
Tromsø frem til 2015 har tatt arbeid som tannlege i de tre nordligste fylkene. Som eksempel 
kan nevnes at andelen ubesatte tannlegestillinger i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i 
Finnmark er blitt redusert fra om lag 40 prosent i 2003 til 2,2 prosent i 2014. I samme periode 
ble antall ubesatte stillinger i Nordland fylke redusert fra om lag 30 prosent til 3 prosent. Per i 
dag er det Troms, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal som har høyest andel ubesatte 
tannlegestillinger. Andelen ubesatte tannpleierstillinger i den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten har på landsbasis gått ned fra 7,5 prosent i 2008 til 3 prosent i 2014. I 
denne perioden er utdanningskapasiteten for tannpleiere økt fra om lag 60 til om lag 100 per 
år.  

Organisering og klinikkstruktur 

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er som hovedregel organisert med ledelse i 
fylkeskommunens sentraladministrasjon. I enkelte fylkeskommuner er tannhelsetjenesten 
organisert som foretak. Felles for fylkeskommunene er at den utøvende tjenesten er 
organisert i enheter som kan omfatte personell og tannklinikker i flere kommuner innenfor 
det enkelte fylke. Om lag 45 av dagens kommuner er uten egen fylkeskommunal tannklinikk. 
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I om lag 45 av de øvrige mindre kommunene er den eksisterende tannklinikken bemannet kun 
enkelte dager i uken eller noen dager per måned. Mange fylkeskommuner har de siste 5-10 
årene gjennomført endringer i klinikkstrukturen gjennom etablering av større enheter i mer 
folkerike kommuner og nedleggelser av tannklinikker i de mindre kommunene. Enkelte 
fylkeskommuner er i ferd med å vedta planer om ytterligere endringer i klinikkstrukturen 
med færre og større klinikker. Formålet er blant annet å sikre stabil bemanning, bredt 
fagmiljø med tilgang til avansert utstyr og bedre muligheter til opplæring og fagutvikling.  

Slik sentralisering gir mer robuste fagmiljøer, mulighet til mer effektiv oppgavedeling 
mellom tannpleiere og tannleger og dermed bedre utnyttelse av personellets kompetanse. 
Bedret tannhelse hos barn og unge innebærer at tidsintervallene for regelmessige 
undersøkelser har økt og at færre har behov for reparasjoner av tenner som følge av 
kariessykdom. Fortsatt har 5-10 prosent av barn og unge et stort behov for oppfølging. Dette 
er barn med særskilte behov, blant annet som følge av medfødte og andre underliggende 
medisinske lidelser. Tannpleiere er den personellgruppen som i økende grad ivaretar det 
regelmessige og oppsøkende tannhelsetilbudet og som henviser til tannlege ved behov.  

Som beskrevet foran gir større tannklinikker et bredere fagmiljø med mindre sårbarhet ved 
fravær og ubesatte stillinger. Større klinikker kan utstyres med et bredere spekter av 
odontologisk utstyr og dermed ha større bredde i behandlingstilbudet. Dette gjelder for 
eksempel bruk av lystgass og team satt sammen av psykologer og tannleger som gir tilbud til 
pasienter med stor angst for tannbehandling (odontofobi). Store klinikker gir også mulighet 
til å ta imot tannlege- og tannpleierstudenter over lengre tid som en del av praksisopplæring 
under studiet. Store klinikker gir bedre muligheter til å delta i praksisnær klinisk forskning i 
samarbeid med de regionale kompetansesentrene og bedre forutsetninger for effektiv faglig 
rådgivning og veiledning fra tannlegespesialister.  

Spesialisttannhelsetjenester og regionale odontologiske kompetansesentre  

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å sørge for at spesialisttannhelsetjenester er 
tilgjengelige for hele befolkningen i fylket. Det vises til nærmere omtale av dette ansvaret 
under punkt 5.8.3. Videre har fylkeskommunen et særskilt ansvar for å sørge for nødvendige 
spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. 

Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent syv fagområder som odontologiske 
spesialiteter. Tannlegespesialister utdannes ved universiteter som utdanner tannleger, og ved 
universitetet i henholdsvis Bergen og Oslo foregår det meste av klinisk praksis på 
universitetsklinikk. Siden etableringen av spesialistutdanningen av tannleger på 1960-tallet 
har de fleste tannleger som søker spesialistutdanning, sin allmennpraksis fra privat sektor. Et 
flertall av spesialistkandidatene er fra områder som gjør det mulig med dagpendling til 
henholdsvis Bergen og Oslo. Tannlegespesialister utgjør om lag 10 prosent av de samlede 
tannlegeårsverkene i offentlig og privat sektor. Om lag 90 prosent av tannlegespesialistene 
arbeider i privat sektor. Dette utgjorde totalt rundt 420 årsverk i 2014. På landsbasis er det 
stor variasjon i dekningsgraden av tannlegespesialister, med høyest andel i Oslo og 
Hordaland.    
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Som oppfølging av vedtak i Stortinget fra 1998 har departementet siden 2002 gitt tilskudd til 
etablering av regionale odontologiske kompetansesentre (ROK). Kompetansesentrene eies og 
driftes av fylkeskommunene og er organisert etter ulike interkommunale samarbeidsmodeller, 
jf. beskrivelse av dette under punkt 5.22.4. Slike kompetansesentre er etablert i Nord-Norge 
(Tromsø), Midt-Norge (Trondheim), Vestlandet (Bergen og Stavanger), Sørlandet (Arendal) 
og Østlandet (Oslo). Kompetansesentrene har følgende hovedoppgaver: 

− Klinisk, tverrfaglig spesialistbehandling basert på henvisning fra så vel offentlige som 
private tannklinikker samt enkelte henvisninger fra leger 

− Opplæring, rådgivning og veiledning av personell på lokale fylkeskommunale 
tannklinikker i regionen  

− Forskning og fagutvikling på tannhelsefeltet, i samarbeid med lokale tannklinikker, 
ulike øvrige helsefagmiljøer i regionen, med universitetene og med de øvrige 
kompetansesentrene  

− Deltagelse i praksisdelen av utdanningen av tannlegespesialister.  

I tillegg har flere fylkeskommuner ansatte tannlegespesialister i større tannklinikker. I 2014 
var det samlede antall årsverk rundt 50 spesialistårsverk i den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten. Dette er en økning fra om lag 30 årsverk i 2008.  

Fylkeskommunene har i en kartlegging opplyst til departementet at etablering av slike sterke 
fagmiljøer i fylkeskommunal regi har vært viktig for rekruttering og stabilitet av 
tannhelsepersonell i fylket. De opplyser at etablering av regionale odontologiske 
kompetansesentre har ført til en markert kvalitetsforbedring av det offentlige 
tannhelsetilbudet til befolkningen. Dette fordi de lokale tannlegene kan henvise og/eller 
rådføre seg med spesialister innen alle de syv spesialitetene på en helt annen måte enn 
tidligere. Etablering av de odontologiske kompetansesentre og de fylkeskommunale 
spesialistklinikkene har også bidratt til en bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister. 
Det påpekes fra fylkeskommunene at kompetansesentrene vil bli en bærebjelke i den 
framtidige kompetanse- og fagutvikling på tannhelsefeltet.  

5.4 Utgangspunkt for lovforslaget i høringsnotatet  

Det offentliges ansvar for tannhelsetjenester er i dag forankret på fylkeskommunalt nivå. 
Dette høringsnotatet inneholder forslag til fremtidig regulering av kommunens ansvar for 
tannhelsetjenester. Et sentralt spørsmål i den forbindelse er hvorvidt tannhelsetjenester 
bør reguleres i en egen kommunal tannhelsetjenestelov, det vil si en videreføring av 
dagens lovstruktur, eller om ansvaret for tannhelsetjenester bør reguleres sammen med 
øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale 
helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven). Valg av lovstruktur vil ha 
betydning for utformingen av lovforslaget. Spørsmålet om lovstruktur er nærmere drøftet 
under punkt 5.5. 

Uavhengig av oppgaveoverføringen til kommunene, er det etter departementets vurdering 
behov for modernisering og harmonisering av innholdet i lovgivningen som regulerer det 
offentliges ansvar for tannhelsetjenester, med øvrig helselovgivning. 
Tannhelsetjenesteloven har ikke vært gjenstand for vesentlige innholdsmessige endringer 
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eller gjennomgående revisjon siden den ble vedtatt i 1983. Tannhelsetjenesteloven er 
innholdsmessig bygd over samme lest som kommunehelsetjenesteloven som ble vedtatt i 
1982. Over tid har det imidlertid skjedd store endringer i lovverket for de øvrige 
offentlige helse- og omsorgstjenestene; det vil si den statlige spesialisthelsetjenesten og 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Av særlig relevans for lovgivningen på 
tannhelsefeltet, er helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1. januar 2012 og 
som erstattet kommunehelsetjenesteloven og deler av sosialtjenesteloven av 1991. 
Behovet for harmonisering med innholdet i den øvrige helselovgivningen har vært der 
lenge, men gjør seg i særlig grad gjeldende når tannhelsetjenester blir et kommunalt 
ansvar på linje med en rekke andre helse- og omsorgstjenester. Behovet for harmonisering 
har igjen betydning for valg av lovstruktur.  

Siden tannhelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984, har det dessuten skjedd store endringer 
i organiseringen av det offentliges ansvar for helse- og omsorgstjenester. 
Fylkeskommunens ansvar for sykehjemmene ble overført til kommunen i 1988 og 
ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunen til staten ved de 
regionale helseforetakene i 2002. Tannhelsetjenestelovens plikt- og 
rettighetsbestemmelser er med andre ord utformet med tanke på at fylkeskommunen 
opprinnelig har hatt et større samlet ansvar for helsetjenester enn hva den faktisk har i 
dag. Fylkeskommunens ansvar for odontologiske spesialisttjenester og tannhelsehjelp til 
pasienter under opphold i sykehjem og sykehus, er således videreført etter at ansvaret for 
disse institusjonene ble overført til henholdsvis kommunen og staten.       

Departementet understreker at lovforslaget i dette høringsnotatet er resultat av en revisjon 
og innebærer ingen reform når det gjelder omfanget av det offentliges ansvar for 
tannhelsetjenester. Lovforslaget innebærer i hovedsak en videreføring av gjeldende rett 
etter tannhelsetjenesteloven, men med enkelte utvidelser av kommunens plikter på dette 
området sett i forhold til de plikter som fylkeskommunen har i dag. Lovforslaget 
viderefører i store trekk pasienters rettigheter til tannhelsehjelp slik disse i dag er nedfelt i 
tannhelsetjenesteloven, med enkelte justeringer som følge av endret begrepsbruk mv. Det 
foreslås å lovfeste kommunens ansvar for å tilby tannhelsetjenester til personer med 
rusavhengighet og innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. Dette er i all hovedsak en 
kodifisering av gjeldende rett. Pasienters og brukeres prosessuelle rettigheter vil bli 
utvidet som følge av at pasient- og brukerombudsordningen også vil omfatte kommunale 
tannhelsetjenester. Det åpnes ikke i dette høringsnotatet opp for større grad av 
skjønnsutøvelse fra kommunens side når det gjelder å vurdere hvem som har behov for 
nødvendig tannhelsehjelp. Dette har sammenheng med at det ikke er aktuelt å innføre 
universelle rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp for alle som oppholder seg i 
kommunen, på linje med det som gjelder for andre kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  
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5.5 Lovstruktur for fremtidig regulering av kommunale 
tannhelsetjenester 

Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester er i dag regulert i en egen lov. 
Tannhelsetjenesteloven er en kombinert tjeneste- og rettighetslov. Det betyr at 
fylkeskommunens plikter er regulert i loven sammen med bestemmelser om organisering, 
finansiering og tilsyn. Loven inneholder også egne bestemmelser om pasienters 
rettigheter, klageregler og betaling av vederlag.  

Det må tas stilling til hvilken lovstruktur som bør legges til grunn for fremtidig regulering 
av kommunens ansvar for tannhelsetjenester. Departementet har i den sammenheng 
vurdert to mulige modeller:  

1. Opprettholde dagens modell som innebærer en egen lov om tannhelsetjenester på 
kommunalt nivå 

2. Innføre en todelt modell basert på lovstrukturen for den øvrige helse- og 
omsorgstjenesten, med regulering dels i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
og dels i pasient- og brukerrettighetsloven.  

5.5.1 Modell 1 – videreføre dagens lovstruktur 

Modell 1 innebærer en videreføring av dagens lovstruktur med en egen 
tannhelsetjenestelov i form av en kombinert plikt- og rettighetslov. Fordelene ved en egen 
tannhelsetjenestelov fremfor regulering i helse- og omsorgstjenesteloven, er at man i 
større grad vil kunne "skreddersy" lovbestemmelser tilpasset den kommunale 
tannhelsetjenesten der det er behov for det, slik at man unngår utilsiktede rettsvirkninger 
av en mer generell regulering. En separat tannhelsetjenestelov vil synliggjøre kommunens 
ansvar for tannhelsetjenester og gi et oversiktlig lovverk. Det er imidlertid uansett behov 
for å harmonisere bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven med mer moderne 
helselovgivning som lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og pasient- og 
brukerrettighetsloven. Det vil si at ved utforming av en egen tannhelsetjenestelov må det i 
alle tilfelle tas hensyn til at det allerede finnes nyere og mer gjennomarbeidet lovgivning 
som regulerer kommunens generelle ansvar for helse- og omsorgstjenester. Dersom man 
opprettholder dagens modell med en egen oppdatert tannhelsetjenestelov, vil det bety at 
man får to lover på kommunalt nivå med dobbelt sett av regler som blir nesten like. 
Videreføring av en egen tannhelsetjenestelov på kommunalt nivå vil dessuten i mindre 
grad bidra til helhetlige kommunale helse- og omsorgstjenester. En mellomløsning med 
videreføring av en egen tannhelsetjenestelov som en rendyrket pliktlov og hvor 
rettighetene til tannhelsetjenester flyttes til pasient- og brukerrettighetsloven, vil heller 
ikke løse utfordringen med dobbeltregulering på samme forvaltningsnivå.  

5.5.2 Modell 2 – ta inn tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven 

Modell 2 er i tråd med lovstrukturen som er valgt både for andre kommunale helse- og 
omsorgstjenester og for spesialisthelsetjenester. I denne modellen er henholdsvis 
kommunens og det regionale helseforetakets plikter regulert i de respektive tjenestelovene 
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sammen med bestemmelser om organisering, finansiering, tilsyn mv., mens pasientens 
rettigheter, klageregler mv. følger av pasient- og brukerrettighetsloven.  

I forbindelse med arbeidet med harmonisering av den kommunale helse- og 
sosiallovgivningen (samhandlingsreformen), foretok departementet prinsipielle drøftinger 
omkring valg av lovmodell. Disse avveiningene kommer til uttrykk i Prop. 91 L (2010-
2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) punkt 7.2.6 side 60-61:  

"[…] På helseområdet har man i dag i hovedsak samlet rettighetsbestemmelser i 
pasientrettighetsloven og en dobbeltregulering av rettighetene kan skape uklarhet om hva 
som gjelder. Departementet vil derfor opprettholde forslaget om at ny lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester i størst mulig grad innrettes mot en rendyrket pliktlov eller 
tjenestelov for kommunen, selv om det kan være behov for å gjøre unntak fra dette 
prinsippet […].  

I tråd med ovenstående foreslår departementet at flest mulig av dagens rettigheter samles i 
pasientrettighetsloven. Det vil være en fordel om pasienter og brukere i størst mulig grad 
kan forholde seg til en enkelt lov for å avklare sine rettigheter […]. 

Departementets lovforslag bygger på at øvrig helselovgivning som utgangspunkt skal 
komme til anvendelse på alle tjenestene etter den nye loven. Dette betyr at klageadgang, 
personellets yrkesutøvelse m.m. vil bli regulert i andre lover, og at det i den nye loven som 
hovedregel ikke blir nødvendig å skille mellom helsetjenester og andre tjenester. […]." 

I tråd med ovennevnte føringer foreslår departementet at bestemmelser om kommunens 
fremtidige ansvar for tannhelsetjenester rendyrkes i en tjenestelov, mens pasientens 
rettigheter til tannhelsehjelp inntas i pasient- og brukerrettighetsloven. For øvrig gjelder 
den generelle helselovgivningen, herunder helsepersonelloven mv. Med dette som 
utgangspunkt vil det være naturlig og hensiktsmessig å regulere kommunens fremtidige 
ansvar for tannhelsetjenester i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dagens 
system med en tannhelsetjenestelov foreslås således ikke videreført.   

Begrunnelsen for valg av modell 2 er at denne modellen ivaretar behovet for forenkling, 
harmonisering og modernisering av regelverket for offentlige tannhelsetjenester. Samtidig 
unngår man unødvendig dobbeltregulering av helse- og omsorgstjenester på samme 
forvaltningsnivå. Videre vil det med denne modellen bli klart hvilke klageregler og regler 
om tilsyn som gjelder. En felles tjenestelov vil gi et mer oversiktlig og helhetlig 
regelverk, sammenlignet med regulering i to atskilte lover.  

Et felles rettslig rammeverk kan også bidra til at tannhelse i større grad blir en integrert 
del av de øvrige kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette er i tråd med 
Primærhelsetjenestemeldingen, hvor departementet legger til grunn at tannhelsetjenester 
bør inngå i en helhetlig og koordinert kommunal helse- og omsorgstjeneste som fyller 
funksjonen som grunnmuren i pasientens helsetjeneste, jf. side 23 i meldingen. Felles 
regelverk kan bidra til bedre samarbeid innad i kommunen mellom tannhelsepersonell og 
annet personell, og mellom ulike kommunale virksomheter. Modellen legger også til rette 
for å se tannhelse i sammenheng med øvrige helsefaktorer knyttet til kommunens 
helsefremmende og forebyggende arbeid. Videre vil en felles lov på en bedre måte kunne 
ivareta behovene til personer som trenger sammensatte tjenester/tverrfaglige tilbud og 
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gjøre det enklere for disse å orientere seg om kommunens plikter. Regulering av 
rettigheter til tannhelsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven sammen med andre 
helserettigheter, vil gi bedre oversikt og større forutsigbarhet for pasienter og brukere.  

Det vil være behov for å ta inn enkelte særregler i helse- og omsorgstjenesteloven og 
pasient- og brukerrettighetsloven for å videreføre gjeldende rett når det gjelder det 
offentliges ansvar for tannhelsetjenester. Etter departementets vurdering er imidlertid 
behovet for særregler ikke av et slikt omfang at dette i seg selv tilsier at kommunens 
ansvar for tannhelsetjenester bør reguleres i en egen særlov. Departementet ber likevel 
høringsinstansene særskilt vurdere helheten i de valg som er gjort i kapittel 5 i 
høringsnotatet, herunder om det er behov for ytterligere særregler for tannhelsetjenesten 
sett i lys av at den i hovedsak er privat organisert og finansiert.  

Den innholdsmessige oppbyggingen av kapittel 5 i høringsnotatet (punkt 5.6 til punkt 
5.21) tar utgangspunkt i kapittelinndelingen i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- 
og brukerrettighetsloven og den tematiske plasseringen av de enkelte bestemmelsene i 
disse lovene.      

5.6 Formål og virkeområde  

Kapittel 1 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser om lovens formål og 
virkeområde.  

5.6.1 Formål   

5.6.1.1 Gjeldende rett  
Formålet med helse- og omsorgstjenesteloven er angitt i § 1-1. Lovens formål er blant 
annet å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og 
nedsatt funksjonsevne. Loven skal også fremme sosial trygghet, bedre levekårene for 
vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling samt forebygge sosiale problemer. Videre 
skal loven blant annet bidra til at ressursene utnyttes best mulig. I tillegg skal loven sikre 
et tilgjengelig tjenestetilbud for pasienter og brukere. En lignende formålsbestemmelse 
finnes i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1.  

Formålet med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten fremgår av tannhelsetjenesteloven 
§ 1-2. Fylkeskommunen er pålagt en plikt til å fremme tannhelsen i befolkningen og sørge 
for nødvendig forebygging og behandling. Videre skal fylkeskommunen spre opplysning 
om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme 
tannhelsen. Formålsbestemmelsen i tannhelsetjenesteloven har primært et folkehelse- og 
forebyggingsperspektiv. Bestemmelsen er utformet etter mønster av formålsbestemmelsen 
i tidligere kommunehelsetjenesteloven § 1-2. Bestemmelsen er også en parallell til 
formålsbestemmelsen i folkehelseloven § 1 og fylkeskommunens ansvar for å fremme 
folkehelse og samordne tiltak innenfor sine sektorområder etter folkehelseloven § 20.  

5.6.1.2 Departementets vurdering og forslag 
Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-2 er utformet slik at den dels sier noe om 
tannhelsetjenestens formål og dels pålegger den fylkeskommunen ansvar for å sørge for 
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nødvendig forebygging og behandling. Etter departementets vurdering bør denne type 
bestemmelser i større grad rendyrkes til å si noe om lovens formål, slik det fremgår av 
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1. Deler av dagens formålsbestemmelse i 
tannhelsetjenesteloven som pålegger fylkeskommunen plikter knyttet til folkehelsearbeid, 
bør derfor ikke tas inn i formålsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven. 
Kommunens ansvar for folkehelsearbeid på tannhelsefeltet bør i stedet inngå i 
bestemmelsen om helsefremmende og forebyggende arbeid i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-3. Se nærmere under punkt 5.10.  

I Prop. 91 L (2010-2011) uttaler departementet blant annet følgende om 
formålsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. punkt 7.3.5 side 64:  

”Departementet mener det er viktig å utforme en formålsbestemmelse som presiserer et 
felles verdigrunnlag for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg må det legges 
vekt på å oppnå en formålsbestemmelse som kan bidra til å fremme samhandling mellom 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten. 
Hovedinnholdet i sosialtjenesteloven bør videreføres.”  

Etter departementets vurdering vil formålsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven 
uten videre kunne omfatte kommunens fremtidige ansvar for tannhelsetjenester, uten at 
det er behov for å gjøre tilpasninger i lovteksten. Departementet viser til at de ulike 
hensynene som er nevnt i formålsbestemmelsen også gjør seg gjeldende for 
tannhelsetjenester. Formålet om at helse- og omsorgstjenesteloven skal bidra til at de 
samlede ressursene utnyttes best mulig, vil for eksempel gjenspeile den enkelte 
kommunes ansvar for å samordne offentlige og private tannhelsetjenester i kommunen.  

Ansvaret for å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen i 
kommunen, vil også reflekteres i lovens formålsbestemmelse. Hensynet til forebygging 
og behandling av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne og det å fremme 
tannhelse, sosial trygghet og forebygge sosiale problemer er dessuten viktige hensyn som 
må ivaretas av tannhelsetjenesten. Det er av grunnleggende betydning for den enkelte å 
opprettholde eller gjenopprette tilstrekkelig tyggefunksjon til å få i seg næring. God 
tannstatus gir dessuten økt sosial trygghet og bidrar til å forebygge sosiale problemer.  

5.6.1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget om anvendelse av formålsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 
på tannhelsetjenester vil ikke i seg selv innebære nye plikter for kommunen og vil derfor 
ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.  

5.6.2 Virkeområde 

5.6.2.1 Saklige virkeområde 

Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2 første ledd angir det saklige virkeområdet for 
loven. Loven gjelder for "helse- og omsorgstjenester" som tilbys av kommunen eller 
private som kommunen har avtale med. Dette er et samlebegrep for tjenester og tiltak 
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etter loven. Tjenestene er i utgangspunktet likt regulert. Vanligvis er det derfor ikke 
nødvendig med en nærmere grenseoppgang mellom begrepene "helsetjenester" og 
"omsorgstjenester". Hvilke konkrete tjenester som omfattes av kommunens ansvar, er 
nærmere angitt i loven § 3-2 første ledd. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 fjerde ledd 
inneholder en negativ avgrensning av det saklige området for kommunens ansvar for 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig 
organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som er helse- og 
omsorgstjenester etter loven. Slik forskrift er ikke gitt.  

Som hovedregel gjelder helse- og omsorgstjenesteloven for tjenester som ytes av private 
som har avtale med kommunen. Dette gjelder med mindre annet følger av lovens enkelte 
bestemmelser. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om privat 
helsevirksomhet og stille krav til private tjenesteytere som ikke har avtale med 
kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd andre punktum.  

Begrepet "helse- og omsorgstjenester" har en parallell i pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 1-3 bokstav d, hvor det er gitt en definisjon av "helse- og omsorgstjenesten". Dette 
uttrykket er av mer organisatorisk art og gir en videre beskrivelse av hele sektoren som 
yter helse- og omsorgstjenester på ulike forvaltningsnivåer. Av bestemmelsen i pasient- 
og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav d fremgår at helse- og omsorgstjenesten omfatter 
både den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, 
tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester. Det vil si at 
pasient- og brukerrettighetsloven får anvendelse på tannhelsetjenester som ytes av 
fylkeskommunen eller av private etter avtale med fylkeskommunen.  

Tannhelsetjenesteloven har ingen egen virkeområdebestemmelse. Det fremgår flere steder 
i loven at den gjelder for "tannhelsetjenester" som hører under "Den offentlige 
tannhelsetjenesten" og "fylkeskommunen". Loven omfatter både 
allmenntannhelsetjenester og odontologiske spesialisttjenester. I tillegg omfatter loven 
private tannleger som utfører behandling etter avtale med fylkeskommunen. Loven 
gjelder ikke direkte for private tannleger som ikke har slik avtale. Tannhelsetjenesteloven 
omhandler kun det offentliges ansvar for tannhelsetjenester og privatpraktiserende 
tannleger uten avtale kan ikke pålegges forpliktelser etter loven. Privatpraktiserende 
tannleger vil bare bli berørt i den grad fylkeskommunen inngår avtale med dem om ytelse 
av tjenester til de prioriterte gruppene. Loven regulerer heller ikke forholdet til annet 
privat tannhelsepersonell enn tannleger, som for eksempel tannpleiere. For nærmere 
omtale av forholdet til privat tannhelsevirksomhet, se punkt 5.11. 

Tannhelsetjenester som utføres av autorisert helsepersonell vil falle under definisjonen av 
helsehjelp i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 3 nr. 1 
og pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav c. Med "helsehjelp" menes enhver 
handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 
rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell. 
Tilsvarende gjelder for tannhelsehjelp som ytes av annet personell, jf. helsepersonelloven 
§ 3 nr. 2 og pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav e. Det betyr at i den grad 
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personell uten autorisasjon eller lisens yter tannhelsehjelp, vil både helsepersonelloven og 
pasient- og brukerrettighetsloven få anvendelse på virksomheten.    

Departementets vurdering og forslag 

Departementet legger etter dette til grunn at tannhelsetjenester vil inngå som en naturlig 
del av samlebegrepet "kommunale helse- og omsorgstjenester" og dermed uten videre 
kunne omfattes av helse- og omsorgstjenestelovens saklige virkeområde. 
Tannhelsetjenester blir på denne måten rettslig likestilt med øvrige kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Det betyr at lovens bestemmelser som utgangspunkt gis full anvendelse 
også for tannhelsetjenester, med mindre det er åpenbart at de ikke passer. Eksempler på 
sistnevnte er bestemmelser om omsorgslønn, boliger til vanskeligstilte og sprøyterom. 
Det er likevel behov for en viss grad av særregulering når det gjelder tannhelsetjenester. 
Dette er særlig aktuelt når det gjelder regulering av kommunens ansvar for å sørge for 
tannhelsetilbud til visse persongrupper. Rekkevidden av og innholdet i kommunens sørge 
for ansvar for tannhelsetjenester vil være noe mer begrenset enn kommunens ansvar for 
de øvrige helse- og omsorgstjenestene. Det vil derfor være behov for å synliggjøre dette i 
de aktuelle lovbestemmelsene.  

Departementet foreslår at det av pedagogiske hensyn tas inn en presisering i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 1-2 første ledd som synliggjør at loven også gjelder for 
tannhelsetjenester. Begrunnelsen for forslaget er at tannhelsetjenester er en ny oppgave 
for kommunen, og det derfor vil være ekstra behov for at dette fremgår klart av helse- og 
omsorgstjenesteloven.  

5.6.2.2 Stedlige virkeområde  

Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenestelovens stedlige virkeområde er avgrenset til tjenester som tilbys 
eller ytes "i riket av kommunen", jf. § 1-2 første ledd. Videre fremgår det av loven § 3-2 
første ledd at kommunen skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til 
personer som oppholder seg "i kommunen". Det betyr for det første at bostedskommunen 
ikke har plikt til å sørge for tjenester til innbyggere som får behov for dette under opphold 
i en annen kommune. Det er den kommunen der vedkommende til enhver tid oppholder 
seg som har ansvar for å yte tjenester som blir nødvendige under oppholdet. For det andre 
betyr det at kommunen heller ikke har ansvar for å sørge for at slike tjenester tilbys eller 
ytes i utlandet. Det følger av loven § 1-2 tredje ledd at Kongen kan gi forskrift om lovens 
anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler av hensyn til 
stedlige forhold.  

Det fremgår av de enkelte bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven at det stedlige 
virkeområdet for loven er avgrenset til ”fylket”. I likhet med helse- og 
omsorgstjenesteloven gjelder ikke tannhelsetjenesteloven i utlandet. Fylkeskommunen der 
pasienten er bosatt har heller ikke plikt til å tilby tannhelsetjenester når vedkommende 
oppholder seg i et annet fylke. Det er den fylkeskommunen i det fylket der pasienten til 
enhver tid oppholder seg som er ansvarlig for å sørge for tannhelsetjenester. Det følger av 
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tannhelsetjenesteloven § 6-6 at loven gjelder for Svalbard "i den utstrekning 
departementet bestemmer".  

I forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover- og forskrifter for Svalbard 
og Jan Mayen, er det fastsatt at en rekke helselover- og forskrifter skal få anvendelse i 
disse områdene. Forskriften trådte i kraft 1. oktober 2015. Verken tannhelsetjenesteloven 
eller helse- og omsorgstjenesteloven er omfattet av forskriften og disse lovene er dermed 
ikke gjort gjeldende verken på Svalbard eller Jan Mayen.   

Departementets vurdering og forslag 

Regulering av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester i helse- og 
omsorgstjenesteloven medfører ikke at kommunens ansvar for tannhelsetjenester blir 
utvidet geografisk, sammenlignet med rekkevidden av fylkeskommunens ansvar i dag. 
Det er ikke nødvendig med endringer i bestemmelsene om helse- og 
omsorgstjenestelovens stedlige virkeområde.  

5.6.2.3 Personkrets (rettighetshavere) 

Gjeldende rett  

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd at kommunen skal sørge 
for at "personer som oppholder seg i kommunen" tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester.   

Fylkeskommunens ansvar for å sørge for tilgjengelige tannhelsetjenester omfatter "alle 
som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket", jf. tannhelsetjenesteloven § 1-1 første 
ledd. Retten til nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 2-1 første ledd er 
forbeholdt bestemte prioriterte persongrupper som nevnt i loven § 1-3 første ledd.  

Det er sikker rett at både tannhelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven 
bygger på oppholdsprinsippet. Det vil si at det er den kommune/fylkeskommune der 
pasienten/brukeren til enhver tid oppholder seg, som har plikt til å yte tjenester.  

Helse- og omsorgstjenesteloven har ikke egne bestemmelser som avgrenser 
personkretsen, det vil si hvem som har lovfestede individuelle rettigheter til tjenester. 
Mens tannhelsetjenesteloven har egne rettighetsbestemmelser, regulerer ikke helse- og 
omsorgstjenesteloven retten til kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Hvem som har rettigheter til kommunale helse- og omsorgstjenester, følger av pasient- og 
brukerrettighetsloven § 1-2 første ledd som slår fast at loven gjelder for alle som 
oppholder seg i riket. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra lovens kapittel 2 om rett til 
helse- og omsorgstjenester for personer som ikke er norske statsborgere eller ikke har fast 
opphold i riket. Slike unntak er fastsatt i forskrift 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til 
helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Forskriften regulerer ikke 
rettigheter til tannhelsehjelp for personer uten fast opphold i riket.   
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Departementets vurdering og forslag 

Som følge av forslaget om ny lovstruktur, vil spørsmålet om hvem som har rettigheter til 
tannhelsehjelp bli regulert i pasient- og brukerrettighetsloven. Se nærmere under punkt 
5.21. Departementet anser det derfor ikke som aktuelt å ta inn rettighetsbestemmelser 
knyttet til tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven. Det vises i den forbindelse 
til drøftingen av virkeområdet for forslaget til ny helse- og omsorgstjenestelov i Prop. 91 
L (2010-2011) punkt 7.4.5 side 69, hvor departementet uttaler:  

"Etter departementets vurdering er det ikke hensiktsmessig med en nærmere avgrensning 
av hvem som er rettighetshaver etter loven. Som nærmere redegjort for under punkt 7.2, 
tilrår departementet at ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i størst mulig grad 
innrettes som en rendyrket pliktlov eller tjenestelov. Dette innebærer at hvilke personer 
loven gjelder for og hvilke rettigheter den enkelte har etter loven, i stor grad må bestemmes 
etter annen lovregulering, hvor særlig pasientrettighetsloven vil være sentral. Dette 
innebærer for eksempel at i hvilken grad personer som oppholder seg ulovlig i landet eller 
asylsøkere vil omfattes av loven, fastsettes gjennom annen lovgivning og ikke i 
virkeområdebestemmelsen i ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester." 

5.6.2.4 Forslag til lovregulering  
Departementet foreslår følgende endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2 første 
ledd (endringer i kursiv):  

"Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester, herunder tannhelsetjenester, som tilbys eller 
ytes i riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når ikke annet 
følger av loven her." 

Det vises i sin helhet til lovforslagene i punkt 10.  

5.6.2.5 Økonomiske og administrative konsekvenser  
En utvidelse av det saklige virkeområdet for helse- og omsorgstjenesteloven til å omfatte 
tannhelsetjenester, vil medføre at kommunene blir pålagt et større ansvar enn de har i dag. 
Dette er imidlertid en direkte konsekvens av oppgaveoverføringen i seg selv. Det er ikke 
nødvendig å endre det saklige virkeområdet i helse- og omsorgstjenesteloven for å 
inkludere tannhelsetjenester. Presiseringen som foreslås i virkeområdebestemmelsen 
synliggjør at også tannhelsetjenester er et kommunalt ansvar etter helse- og 
omsorgstjenesteloven. Forslaget medfører i seg selv ingen økonomiske eller 
administrative konsekvenser.  

Lovfesting av kommunens ansvar for tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven 
vil ikke ha betydning for den geografiske rekkevidden av kommunens ansvar for slike 
tjenester. Adgangen til å gi forskrifter om lovens anvendelse på Jan Mayen, innebærer en 
utvidelse i forhold til dagens hjemmel i tannhelsetjenesteloven som er begrenset til 
Svalbard. Denne utvidelsen vil ikke i seg selv ha økonomiske eller administrative 
konsekvenser, før hjemmelen eventuelt blir benyttet til å gi slike forskrifter i disse 
områdene.  



Side 106 av 301 

5.7 Forholdet til andre lover 

Kapittel 2 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser om forholdet til 
helsepersonelloven og forvaltningsloven.  

5.7.1 Forholdet til helsepersonelloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1 regulerer forholdet til helsepersonelloven. Av 
denne bestemmelsen fremgår at helsepersonelloven gjelder tilsvarende for alt personell 
som yter tjenester etter loven. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at personell som 
yter tjenester som tidligere falt inn under sosialtjenesteloven av 1991, skal ha de samme 
plikter som helsepersonell som er direkte omfattet av helsepersonelloven. Loven § 2-1 
inneholder også en hjemmel til å gi forskrift om utfylling og gjennomføring av 
bestemmelsen, samt om adgang til å fravike helsepersonelloven for personell som yter 
bestemte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Slik forskrift er gitt, jf. forskrift 
16. desember 2011 nr. 1393 om helsepersonellovens anvendelse.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser som regulerer forholdet til 
helsepersonelloven. Det er likevel ingen tvil om at helsepersonelloven i dag gjelder 
direkte for autorisert helsepersonell og eventuelt annet personell i den grad de yter 
helsehjelp i form av tannhelsetjenester, enten hjelpen gis av ansatte i fylkeskommunen 
eller av private tjenesteytere. Departementet legger til grunn at bestemmelsen i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 2-1 først og fremst vil ha betydning for personell som yter andre 
tjenester enn helsehjelp. 

5.7.2 Forholdet til forvaltningsloven 

5.7.2.1 Gjeldende rett 
Utgangspunktet er at lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) gjelder generelt for virksomhet som drives av forvaltningsorganer, 
herunder fylkeskommuner og kommuner, jf. forvaltningsloven § 1.  

Dette prinsippet er langt på vei slått fast i helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2, hvor det 
fremgår at forvaltningsloven gjelder for kommunenes virksomhet med de særlige 
bestemmelser som følger av loven her og av pasient- og brukerrettighetsloven. Det betyr 
at forvaltningsloven gjelder i den grad verken helse- og omsorgstjenesteloven selv eller 
pasient- og brukerrettighetsloven regulerer det aktuelle spørsmålet på en annen måte. 
Eksempel på en bestemmelse som fraviker forvaltningsloven, er bestemmelsen i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 12-1 om taushetsplikt. Opplysninger som ikke er underlagt 
taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 andre ledd, vil være omfattet av taushetsplikten 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 andre ledd. Se nærmere om 
taushetspliktreglene i punkt 5.20.1.    

Av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 første ledd fremgår at forvaltningsloven 
kapittel IV (regler om saksforberedelse ved enkeltvedtak) og kapittel V (regler om 
vedtaket) ikke gjelder for vedtak som treffes etter reglene i pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 2. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 inneholder 
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blant annet regler om rett til helse- og omsorgstjenester fra kommunen og 
spesialisthelsetjenesten og rett til individuell plan. Reglene i forvaltningsloven kapittel IV 
og V gjelder likevel for vedtak om enkelte kommunale omsorgstjenester som forventes å 
vare lenger enn to uker, jf. § 2-7 andre ledd.   

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen generell bestemmelse om forholdet til 
forvaltningsloven. Tannhelsetjenesteloven § 2-1 tredje ledd slår imidlertid fast at 
forvaltningslovens regler ikke gjelder for fylkeskommunens vedtak om tildeling av rett til 
nødvendig tannhelsehjelp etter bestemmelsen i § 2-1 første ledd. Unntaket er begrenset til 
"vedtak etter paragrafen her". Samtidig er unntaket videre enn etter pasient- og 
brukerrettighetsloven ved at det omfatter hele forvaltningsloven og ikke bare 
forvaltningsloven kapittel IV og V.  

Forvaltningsloven gjelder for fylkeskommunens øvrige virksomhet etter 
tannhelsetjenesteloven. Som eksempel kan nevnes at fylkeskommunen i 
tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd er delegert myndighet til selv å fastsette forskrift 
om dekning av pasientens skyssutgifter i forbindelse med reise til og fra tannbehandling 
som gis av fylkeskommunen. Endringer av reglene eller fastsetting av nye regler om 
reiseutgifter må følge saksbehandlingsreglene for forskrifter i forvaltningsloven kapittel 
VII. Det vises til Helsedepartementets uttalelser i punkt 4.3 side 10 i Ot.prp. nr. 54 (2001-
2002) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 
kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot 
kommunesektoren m.v.). Det samme gjelder vedtak som fylkeskommunen har truffet med 
hjemmel i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e, § 1-3 tredje ledd og § 2-2 
første ledd.    

5.7.2.2 Departementets vurdering og forslag  
I likhet med tannhelsetjenesteloven, inneholdt pasientrettighetsloven opprinnelig et helt 
generelt unntak fra forvaltningsloven når det gjaldt tildeling av rettigheter til nødvendig 
helsehjelp fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Unntaket i pasientrettighetsloven § 
2-7 ble endret i forbindelse med vedtakelsen av ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester, slik at forvaltningsloven fra 1. januar 2012 har fått utvidet anvendelse 
på kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Den tilsvarende 
bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 2-1 tredje ledd er imidlertid ikke endret.    

Spørsmålet om forvaltningslovens anvendelse i forhold til kommunale helse- og 
omsorgstjenester er inngående drøftet i Prop. 91 L (2010-2011) punkt 11.7.3 side 128 flg. 
Departementet fastholder i forarbeidene at det ikke er grunn til å unnta reglene i 
forvaltningsloven kapittel II og III når det gjelder kommunens virksomhet etter den nye 
loven. Det vises til at krav til habilitet mv. allerede følger av ulovfestede 
saksbehandlingsregler. Det vises også til at regler i annen helselovgivning går lengre enn 
forvaltningslovens regler. Her nevnes pasientrettighetslovens regler om rett til 
medvirkning og informasjon, samt helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet, krav 
til sparsomhet og taushetsplikt. Videre legger departementet under punkt 11.7.4 side 129 i 
Prop. 91 L (2010-2011) til grunn at reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V som 
utgangspunkt fortsatt ikke bør gjelde ved tildeling og avslag på hjelp fra kommunen og 
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spesialisthelsetjenesten etter pasient- og brukerrettighetsloven. Etter alminnelig 
rettsoppfatning anses ikke konsultasjoner, diagnostisering, behandling og henvisninger 
som enkeltvedtak, men som faktiske, eventuelt prosessuelle handlinger. Dette betyr at 
reglene om enkeltvedtak uansett ikke gjelder for disse handlingene. Unntaket fra 
forvaltningsloven kapittel IV og V skyldes særlig hensynet til at helsetjenesten må kunne 
iverksette et avgrenset behandlingstilbud så raskt som mulig. I lovforarbeidene har 
departementet i sin begrunnelse lagt avgjørende vekt på at reglene i kapittel IV og V ikke 
passer for beslutninger som treffes i den kliniske virksomheten, og faller utenfor de 
avgjørelser som disse bestemmelsene er ment å regulere.  

Etter departementets vurdering vil de samme hensynene som er nevnt over gjøre seg 
gjeldende for kommunens kliniske tannhelsevirksomhet. Tannhelsehjelp ytes som regel 
uten at det er fremmet en formell søknad om dette. Hjelpen ytes ofte basert på innkalling 
eller ved personlig henvendelse og direkte kontakt med det enkelte helsepersonell.      
Personellet foretar ulike beslutninger knyttet til utredning og diagnostisering, blant annet 
henvisninger til private tannlegespesialister, til tannlegespesialister ansatt i en annen 
fylkeskommune og til tannlegespesialister i spesialisthelsetjenesten. Departementet kan 
ikke se at det er behov for å videreføre et mer omfattende unntak fra forvaltningslovens 
anvendelse ved tildeling av kommunal tannhelsehjelp, enn hva som gjelder for andre 
kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Tvert imot er det på 
dette området behov for harmonisering slik at forvaltningsloven får lik anvendelse på alle 
helsetjenester.  

Dagens bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 omfatter rett til 
kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester, men ikke rett til 
fylkeskommunale tannhelsetjenester. Som følge av forslaget om ny lovstruktur i dette 
høringsnotatet, vil retten til tannhelsehjelp fra kommunen bli regulert av pasient- og 
brukerrettighetsloven. Da vil bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 
første ledd også komme til anvendelse på avgjørelser om tildeling av kommunale 
tannhelsetjenester. Det innebærer at det generelle unntaket fra forvaltningsloven som i 
dag gjelder ved tildeling av rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp fra fylkeskommunen, 
vil bli innskrenket til bare å gjelde reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V.  

Dette betyr at kommunen må følge de øvrige bestemmelsene i forvaltningsloven i 
forbindelse med tildeling av tannhelsetjenester til pasienter med rettigheter. Eksempler på 
regler i forvaltningsloven som da må følges, er habilitetsreglene i kapittel II og 
alminnelige regler om saksbehandlingen i kapittel III (blant annet om veiledningsplikt, 
saksbehandlingstid, foreløpig svar, muntlig konferanse og nedtegning av opplysninger, 
rett til å la seg bistå av fullmektig og taushetsplikt). Slike prosessuelle rettigheter og 
plikter følger imidlertid allerede av ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, av 
tannhelsetjenesteloven og den øvrige helselovgivningen. Tannhelsetjenesteloven § 2-1 
andre ledd inneholder en egen bestemmelse om veiledningsplikt overfor pasienten. 
Pasienten har dessuten prosessuelle rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven 
kapittel 3, 4 og 5. Tannhelsepersonell er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven 
og/eller helsepersonelloven. For tannhelsetjenester innebærer dermed anvendelse av 
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reglene i forvaltningsloven kapittel II og III i hovedsak en videreføring og presisering av 
gjeldende rett.  

Departementet legger etter dette til grunn at det ikke er behov for et mer omfattende 
unntak fra forvaltningsloven når det gjelder kommunale tannhelsetjenester, enn det som 
gjelder for andre kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester.  
Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 kan dermed gjøres gjeldende for 
tannhelsetjenester uten at det er nødvendig med lovendringer.   

5.7.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser   
Anvendelsen av helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 for kommunale tannhelsetjenester 
innebærer ingen utvidelse av kommunens plikter i forhold til de plikter som 
fylkeskommunen i dag er pålagt gjennom tannhelsetjenesteloven. Krav til anvendelse av 
reglene i forvaltningsloven kapittel II og III ved tildeling av kommunale 
tannhelsetjenester anses ikke å føre til merarbeid for kommunen, sett i forhold til hvilke 
prosessuelle plikter fylkeskommunen allerede er pålagt i dag.    

5.8 Kommunens ansvar for tilgjengelige tannhelsetjenester til 
befolkningen 

Kapittel 3 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder en rekke bestemmelser som 
regulerer kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder blant annet 
kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester for alle som oppholder 
seg i kommunen samt ansvar for et minimum av tjenestetyper, plikter knyttet til 
helsefremmende og forebyggende arbeid, samhandling og samarbeid, øyeblikkelig hjelp 
og helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. De ulike 
pliktene som følger av bestemmelsene i dette kapitlet er nærmere omtalt nedenfor under 
punkt 5.8 til 5.14.   

5.8.1 Oversikt over fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester 

Innledningsvis gis det en kort oversikt over fylkeskommunens ansvar etter 
tannhelsetjenesteloven, jf. også punkt 5.3.2. Oversikten er ment å gi en pedagogisk 
innfallsvinkel til en mer detaljert omtale og vurdering i punktene nedenfor.  

Fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven består dels av et befolkningsansvar 
og dels av et gruppeansvar.  

Befolkningsansvaret kan igjen deles opp i et tilgjengelighetsansvar og et 
folkehelseansvar. Tilgjengelighetsansvaret omtales her i punkt 5.8 og består i å sørge for 
at tannhelsetjenester, herunder spesialisttannhelsetjenester, i rimelig grad er tilgjengelige 
for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Folkehelseansvaret består i sørge 
for nødvendige helsefremmende og forebyggende tiltak overfor hele befolkningen, jf. 
punkt 5.10. Spørsmålet om fylkeskommunens ansvar for akutt tannhelsehjelp, er drøftet 
under punkt 5.13.  

Gruppeansvaret har et klart folkehelseelement ved at det består i å gi et regelmessig og 
oppsøkende tilbud til bestemte persongrupper i befolkningen som er nærmere definert i 
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tannhelsetjenesteloven (prioriterte grupper). Det er bare gruppene som er listet opp i 
loven som har lovfestede rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, helt eller delvis 
vederlagsfritt, fra fylkeskommunen. Gruppeansvaret vil bli nærmere omtalt under punkt 
5.9.   

5.8.2 Gjeldende rett  

5.8.2.1 Helse- og omsorgstjenesteloven   
Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester er regulert i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1. Det fremgår av § 3-1 første ledd at kommunen skal sørge for 
at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter personer i alle aldre og alle pasient- og 
brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 1-3 andre ledd. Hvilke tjenester kommunen plikter å tilby og 
innholdet i tjenestene følger av en tolkning av begrepet "nødvendige helse- og 
omsorgstjenester", samt den opplistingen av tjenester som særlig følger av loven § 3-2. 

For å ivareta sørge for ansvaret, pålegger helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd 
kommunen en plikt til å sette i verk systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens 
aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i 
lov og forskrift.  

5.8.2.2 Tannhelsetjenesteloven 
Fylkeskommunens befolkningsansvar etter tannhelsetjenesteloven § 1-1 første ledd består 
i å sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er 
tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.  

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-1 favner vidt, både når det gjelder det saklige 
virkeområdet og personkrets. Formuleringen "alle som bor eller midlertidig oppholder 
seg" innebærer at oppholdsfylket er ansvarlig for å sørge for at tannhelsetjenester er 
tilgjengelige også for personer som midlertidig befinner seg i fylket, selv om de er bosatt 
i et annet fylke.  

Begrepet ”tilgjengelig” er ikke konkretisert i tannhelsetjenesteloven eller dens forarbeider 
når det gjelder innhold og omfang. Uttrykket "i rimelig grad" er heller ikke belyst i lovens 
forarbeider, men gir anvisning på et visst minstenivå av tilgjengelige tannhelsetjenester 
som ikke kan være lavere enn det som er forsvarlig. Bestemmelsen er utformet som en 
rettslig standard. Det betyr at innholdet i bestemmelsen kan endres med endrede 
forutsetninger og forventninger ut fra den odontologiskfaglige utviklingen, utviklingen i 
tannhelse- og sykdomsbildet i befolkningen, endrede verdioppfatninger, den generelle 
samfunnsutviklingen mv. Bestemmelsen må imidlertid forstås slik at fylkeskommunen 
skal sørge for at så vel allmenntannhelsetjenester som spesialisttannhelsetjenester både til 
personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og til den øvrige befolkningen som 
ikke har slike rettigheter, i rimelig grad er tilgjengelige.  
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Tilgjengeligheten kan i praksis måles på grunnlag av ulike faktorer. Dette kan for 
eksempel være tilgangen på tilstrekkelig kvalifisert personell i fylket, inkludert 
spesialistkompetanse, sett i forhold til behov og etterspørsel hos befolkningen 
(befolkningstetthet), reiseavstand til nærmeste tannhelsetilbud, tilbudet av offentlig 
transport, åpningstider, ventetid på behandling og fysisk tilgjengelighet til tannklinikker.  

Det er opp til fylkeskommunen selv å vurdere hva som er et tilstrekkelig tilgjengelig 
tannhelsetilbud ut fra nevnte faktorer, og hvordan dette ansvaret kan oppfylles. 
Fylkeskommunen må skaffe seg oversikt over det samlede tilbudet av private og 
fylkeskommunale tannhelsetjenester, og på det grunnlag vurdere hvorvidt tilbudet er 
tilstrekkelig sett i forhold til hele befolkningen i fylket. Som et minimum må 
fylkeskommunen sørge for at tilgjengeligheten av tannhelsetjenester og tilbudet til 
personer med rettigheter blir ivaretatt. Ut over dette må fylkeskommunen vurdere 
tilgjengeligheten for den øvrige voksne befolkningen.  

Tilbudet fra private tjenesteytere vil langt på vei dekke behovet for tannhelsetjenester for 
den voksne delen av befolkningen. I områder hvor det private tilbudet er mangelfullt eller 
fraværende må fylkeskommunen enten oppmuntre til privat etablering eller selv sørge for 
et tilbud fra fylkeskommunens egne tannklinikker. I områder med spredt bosetting og 
ingen eller begrenset tilbud fra private, vil fylkeskommunen i praksis gi et tilbud til den 
voksne befolkningen i sin helhet.  

For å ivareta ansvaret etter tannhelsetjenesteloven, skal fylkeskommunen planlegge, 
organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og helsepersonell 
kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av forskrift, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3a.  

Fylkeskommunens ansvar for samordning av den offentlige tannhelsetjenesten og privat 
sektor etter tannhelsetjenesteloven § 1-4, skal blant annet bidra til å sikre 
tilgjengeligheten til tannhelsetjenester for hele befolkningen i fylket.  

5.8.3 Departementets vurdering og forslag   

5.8.3.1 Generelt om rekkevidden av tilgjengelighetsansvaret  
Fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven § 1-1 første ledd er begrenset til å 
sørge for at tannhelsetjenester "i rimelig grad" er tilgjengelige. Departementet viser til at 
det først og fremst er historiske årsaker til at dette forbeholdet er tatt inn i 
tannhelsetjenesteloven. Da tannhelsetjenesteloven ble vedtatt i 1983, var det offentlige 
tannhelsetilbudet mangelfullt utbygd i store deler av landet. I flere fylker eksisterte det på 
dette tidspunktet bare kommunal skoletannpleie og ikke en folketannrøkt som også ga 
tilbud til den voksne delen av befolkningen, slik målet hadde vært med lov om 
folketannrøkt av 1949. Det ville derfor bli for stort ansvar å pålegge samtlige 
fylkeskommuner et fullt tilgjengelighetsansvar allerede første dag fra 
tannhelsetjenestelovens ikrafttredelse. Sosialdepartementet forutsatte i stedet en gradvis 
iverksetting av tannhelsetilbudet til befolkningen som fulgte av lovforslaget, jf. punkt 7.2 
i Ot.prp. nr. 49 (1982-1983) Om lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesten i 
fylkeskommunene).  
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Departementet viser også til at det i departementets lovforslag var lagt inn et ytterligere 
forbehold i lovteksten om at "fylkeskommunen skal legge forholdene til rette" slik at 
tannhelsetjenester i rimelig grad er tilgjengelige. Hensikten var at fylkeskommunens 
ansvar for tilgjengelige tannhelsetjenester skulle begrenses til et tilretteleggingsansvar. I 
forbindelse med Stortingets behandling av lovforslaget, la imidlertid flertallet i 
sosialkomiteen vekt på å sikre at en fikk en nasjonalt likeverdig tannhelsetjeneste og 
erstattet derfor formuleringen "legge forholdene til rette" med begrepet "sørge for". På 
den måten ble begrepsbruken i tannhelsetjenesteloven den samme som i 
kommunehelsetjenesteloven av 1982, som er forgjengeren til lov om kommunale helse- 
og omsorgstjenester.  

Sett i lys av utviklingen over tid med utbygging av det offentlige tannhelsetilbudet og økt 
tilgang på tannhelsepersonell, kan ikke departementet se at forbeholdet "i rimelig grad" 
lenger har noen selvstendig og reell betydning for fastleggingen av rekkevidden av 
fylkeskommunens tilgjengelighetsansvar. Den faktiske situasjonen når det gjelder tilgang 
på personell er ikke vesensforskjellig, enten det dreier seg om rekruttering av fastleger til 
kommunen eller tannleger til fylkeskommunen. Departementet finner det på denne 
bakgrunn ikke nødvendig eller hensiktsmessig å videreføre forbeholdet "i rimelig grad" i 
helse- og omsorgstjenesteloven. Å fjerne denne formuleringen vil i stedet bidra til en 
klargjøring av kommunens fremtidige lovpålagte ansvar for tilgjengelige 
tannhelsetjenester. Det vil uansett være opp til kommunen å avgjøre hva som er 
nødvendig tilgjengelighet når det gjelder kapasitet, geografisk fordeling av offentlige 
tannklinikker og private tannhelsetilbud, ventetider mv. Avgjørende faktorer for 
befolkningens tilgang på tannhelsetjenester er den fysiske/geografiske plasseringen av 
tannklinikkene og at klinikkene er stabilt bemannet med kvalifisert personell. Tilgangen 
på tannhelsetjenester i den enkelte kommune må i alle tilfelle vurderes i forhold til 
forsvarlighetskravet.    

Videre vil departementet peke på at både kommunens og fylkeskommunens ansvar for å 
sørge for nødvendige tannhelsetjenester, er begrenset til å omfatte personer som har 
rettigheter til tjenester. For tannhelsetjenester fremgår dette av rettighetsbestemmelsen i 
tannhelsetjenesteloven § 2-1 første ledd, som slår fast at alle som omfattes av gruppene 
nevnt i loven § 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp fra fylkeskommunen. For 
kommunale helse- og omsorgstjenester fremgår ikke denne begrensningen i ansvaret 
direkte av loven, men av lovforarbeidene. Det vises til Prop. 91 L (2010-2011) punkt 
12.6.1 side 139, hvor departementet uttaler at begrepet "sørge for" pålegger kommunen 
ansvar for at tjenestene gjøres tilgjengelige for de som har rett til å motta tjenester. Det 
samme fremgår av spesialmerknadene til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd 
på side 487.   

Når det gjelder ansvaret for å sørge for nødvendig tannhelsehjelp til personer med 
rettigheter, kan fylkeskommunen i dag yte tjenestene ved hjelp av egne ansatte, ved bruk 
av private tjenesteytere etter avtale eller ved samarbeid med den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten i nabofylket. Kommunens ansvar for å sørge for å tilby nødvendige 
helse- og omsorgstjenester er i en viss grad sammenfallende med fylkeskommunens 



Side 113 av 301 

ansvar for å sørge for tilgjengelige tannhelsetjenester. I begrepet "tilby" i helse- og 
omsorgstjenesteloven ligger nettopp at kommunen ikke behøver å yte tjenestene selv, men 
må sørge for at hjelpen gjøres tilgjengelig for befolkningen, for eksempel gjennom avtaler 
med private tjenestetilbydere. Kommunen har et generelt ansvar for å gjøre alle helse- og 
omsorgstjenester som den har ansvar for, tilgjengelige for befolkningen. Et eksempel på 
dette er det lovfestede kravet om at tilbudet om allmennlegetjenester skal organiseres 
gjennom en fastlegeordning.  

Kommunens ansvar for å sørge for at tannhelsetjenester "er tilgjengelige" for alle som 
oppholder seg i kommunen vil likevel være mer begrenset enn kommunens ansvar for å 
sørge for at personer som oppholder seg i kommunen "tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester". For å videreføre innholdet i og rekkevidden av fylkeskommunens 
tilgjengelighetsansvar, foreslår derfor departementet at det tas inn en bestemmelse i helse- 
og omsorgstjenesteloven som tydeliggjør dette. Det vises til forslaget til nytt andre 
punktum i § 3-1 første ledd.     

Det er samtidig behov for å tydeliggjøre kommunens ansvar for tilgjengelige 
odontologiske spesialisttjenester i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. punkt 5.8.3 
nedenfor.  

Når det gjelder hvilke persongrupper kommunen har ansvar for å gi et tannhelsetilbud til, 
vises det til forslaget til ny § 3-2 b i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. punkt 5.9.12.  

Departementet foreslår i tillegg at det tas inn et nytt punkt 7 om tannhelsetjenester i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd. På den måten tydeliggjøres det at 
tannhelsetjenester er blant de spesifikke tjenester som kommunen som et minimum skal 
tilby. På den måten vil det også komme klart frem at forskriftshjemlene i § 3-2 andre og 
fjerde ledd også kan gis anvendelse for tannhelsetjenester. Alternativet til dette forslaget 
er å dublere med likelydende forskriftshjemler i § 3-2 b. Av hensyn til harmonisering og 
forenkling anbefales imidlertid ikke en slik løsning.   

5.8.3.2 Særlig om ansvaret for tilgjengelige spesialisttannhelsetjenester 
Oppgaveoverføringen til kommunene omfatter også fylkeskommunens ansvar for at 
odontologiske spesialisttjenester er tilgjengelige for befolkningen i kommunen.  

Forhold knyttet til antall tannlegespesialister og organisering av spesialisttannhelsetjenester 
mv., herunder regionale odontologiske kompetansesentre, er nærmere beskrevet under punkt 
5.3.3.   

Odontologiske spesialisttjenester var ikke omfattet av forslaget til tannhelsetjenestelov i 
Ot.prp. nr. 49 (1982-1983) eller på annen måte vurdert i lovforarbeidene. I forbindelse 
med Stortingets behandling av lovforslaget, påpekte imidlertid sosialkomiteens flertall at 
fylkeskommunen må sørge for nødvendig geografisk spredning av odontologiske 
spesialisttjenester for å sikre befolkningens behov for slike tjenester, jf. Innst. O. nr. 86 
(1982-83). Flertallet tilføyde deretter formuleringen "herunder spesialisttjenester" i 
lovteksten til § 1-1 første ledd som ble vedtatt.     

Med begrepet "spesialisttjenester" menes i denne sammenheng utredning, diagnostikk, 
behandlingsplanlegging, behandling og nødvendig oppfølging som forutsetter kompetanse 
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på spesialistnivå og som utføres av tannlege med spesialistgodkjenning. Det kan dreie seg 
om personer som er født med syndromer, sykdommer eller tilstander som i betydelig grad 
påvirker munnhule, kjeve og tenner, og hvor utredning mv. krever spesialistkompetanse i 
for eksempel pedodonti, protetikk, bittfysiologi, kjeveortopedi, kirurgi eller periodonti.  
Hovedtyngden av pasienter som blir henvist til spesialistbehandling, blir henvist av 
allmenntannleger. Odontologiske spesialisttjenester kan utføres av fylkeskommunens 
egne ansatte tannlegespesialister ved tannklinikkene eller de regionale odontologiske 
kompetansesentrene. Videre kan spesialisttannhelsetjenester utføres av private 
tannlegespesialister eller av spesialisttannleger (oralkirurger mv.) ansatt ved 
helseforetakene. I tillegg tilbys spesialisttannhelsetjenester ved de odontologiske 
lærestedene som del av spesialistutdanningen av tannleger.   

Fylkeskommunens mulighet for å rekruttere tannlegespesialister har i stor grad vært et 
resultat av hvordan spesialistutdanningen er regulert, dimensjonert, organisert og 
finansiert, samt klinikkstruktur. Mange fylkeskommuner har gjennom årene hatt 
utfordringer når det gjelder å rekruttere tannlegespesialister til arbeid i den offentlige 
tannhelsetjenesten. Statlig tilskudd til finansiering av spesialistutdanning av tannleger ved 
universitetene og statlig tilskudd til etablering og oppbygging av regionale odontologiske 
kompetansesentre i kombinasjon med sterkere regulering av spesialistutdanningen, er 
tiltak som har bidratt til at fylkeskommunene i økende grad har vært i stand til å 
rekruttere spesialister og dermed ivareta ansvaret for å sørge for at odontologiske 
spesialisttjenester er tilgjengelige.  

Det er et overordnet mål at alle skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester, 
uavhengig av bosted. Dette gjelder også tilgangen på spesialisttjenester knyttet til 
tannbehandling. Graden av offentlig finansiering vil kunne påvirke etterspørselen av 
spesialistbehandling. Etterspørselen vil i sin tur påvirke kapasitet og tilgjengelige 
ressurser til slik behandling.  

I likhet med hva som gjelder for allmenntannhelsetjenester, jf. punkt 5.8.3, legger 
departementet til grunn at summen av de faktorer som påvirker dynamikken når det 
gjelder tilbudet av spesialisttannhelsetjenester, tilsier at betydningen av å sondre mellom 
et tilgjengelighetsansvar med eller uten forbeholdet "i rimelig grad" er lite relevant. Det 
anses lite hensiktsmessig å opprettholde dette forbeholdet både når det gjelder   
allmenntannhelsetjenester og spesialisttannhelsetjenester.   

Etter departementets vurdering er det imidlertid behov for å ta inn en presisering i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd av at kommunens ansvar inkluderer 
odontologiske spesialisttjenester. Dette anses nødvendig for å synliggjøre at rekkevidden 
av kommunens ansvar vil bli den samme som fylkeskommunens ansvar, slik det er i dag.  

5.8.3.3 Kommunens ivaretakelse av ansvaret for å sørge for tannhelsetjenester 
Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd at kommunens 
overordnede sørge for ansvar innebærer en plikt til å sette i verk systematiske tiltak som 
sikrer at tjenestenes innhold og omfang er i tråd med lov og forskrift (internkontroll).  
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Fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven § 1-3a omfatter plikt til å 
planlegge, organisere og legge til rette for at fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og 
helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Ordlyden 
er den samme som i den tidligere tilretteleggingsbestemmelsen i 
kommunehelsetjenesteloven § 1-3a, som er videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 
3-1 tredje ledd. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd fremhever i tillegg de 
grunnleggende fire kravene til styring som allerede fremgår av internkontrollforskriften. 
Det fremgår av departementets merknader i Prop. 91 L (2010-2011) punkt 12.6.2 side 
140-141 og side 486, at bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd 
er en videreføring av gjeldende rett.  

Innholdet i kravene til planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av 
virksomheten følger allerede av gjeldende regelverk om internkontroll som også gjelder 
for offentlig og privat tannhelsevirksomhet. Det følger av lov 30. mars 1984 nr. 15 om 
statlig tilsyn med helsetjenesten § 3 at enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal 
etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester 
planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover 
og forskrifter. Krav til innholdet i internkontrollen er nærmere beskrevet i 
internkontrollforskriften § 4.  

Departementet viser til at det er en forutsetning for ivaretakelse av kommunens 
tilgjengelighets- og samordningsansvar at kommunen faktisk har en planleggingsplikt. 
Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3a kan innpasses i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd uten at det er nødvendig å foreta lovendringer. 
Dette er en videreføring av innholdet i tannhelsetjenesteloven § 1-3a, på lik linje med den 
tidligere bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 1-3a. Forslaget vil for 
kommunens del være en videreføring av de plikter som fylkeskommunen er pålagt i dag, 
og forslaget vil derfor i seg selv ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser.  

Se forøvrig omtale av bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd 
og tannhelsetjenesteloven § 1-3a under punkt 5.15 om krav til forsvarlighet, 
pasientsikkerhet og kvalitet.    

5.8.4 Forslag til lovregulering  

Departementet foreslår et nytt andre punktum i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 
første ledd:  

"Kommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttannhelsetjenester, er 
tilgjengelige for personer som oppholder seg i kommunen." 

I tillegg foreslås det å ta inn en ny bestemmelse i § 3-2 første ledd nr. 7, som lyder:  

"7. Tannhelsetjenester, herunder til pasient- og brukergrupper som nevnt i § 3-2 b."  

Det vises i sin helhet til lovforslagene under punkt 10.  
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5.8.5 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget til endring av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd innebærer at det 
tas inn en presisering av at kommunens ansvar for å sørge for at alle som oppholder seg i 
kommunen tilbys tannhelsetjenester, ikke bare omfatter allmenntannhelsetjenester, men 
også spesialisttannhelsetjenester. Forslaget er en videreføring av gjeldende rett. At 
formuleringen "i rimelig grad er tilgjengelige" ikke videreføres i helse- og 
omsorgstjenesteloven, vil ikke medføre at kommunen blir pålagt et større ansvar enn det 
ansvaret fylkeskommunen har i dag. Begrepet "tilby" i helse- og omsorgstjenesteloven 
innebærer at kommunen har ansvar for at tannhelsetjenester gjøres tilgjengelige for alle 
som oppholder seg i kommunen, men ikke nødvendigvis at det er kommunen selv som må 
yte dem. 

På landsbasis er det i gjennomsnitt 1 280 innbyggere per årsverk av allmenntannleger i 
offentlig og privat sektor, og i gjennomsnitt rundt 5 900 innbyggere per årsverk av 
tannpleiere. Med dagens kommunestruktur er det om lag 90 kommuner hvor det enten 
ikke er fylkeskommunal tannklinikk (og sannsynligvis heller ikke privatpraktiserende 
tannlege), eller hvor den fylkeskommunale tannklinikken kun er delvis bemannet 
gjennom året. Avhengig av hvor mange små kommuner som slår seg sammen, vil 
konsekvensene kunne bli at flere kommuner må samarbeide med nabokommuner for å 
ivareta ansvaret for å sørge for at allmenntannhelsetjenester er tilgjengelige for 
innbyggerne i kommunene, og for at personer med rett til nødvendig tannhelsehjelp får 
oppfylt sine rettigheter. 

På landsbasis var det i 2014 om lag 470 årsverk tannlegespesialister samlet for offentlig 
og privat sektor. Drøye 40 prosent av disse er spesialister i kjeveortopedi 
(tannregulering). Disse er rimelig godt fordelt over hele landet. De øvrige seks 
spesialitetene utgjorde om lag 270 årsverk, det vil si rundt 20 000 innbyggere per 
spesialistårsverk. Dette betyr at en enkelt kommune må ha et relativt høyt innbyggertall 
for selv å kunne ivareta ansvaret for tilgjengelighet av spesialisttannhelsetjenester til 
befolkningen i kommunen. De aller fleste kommuner vil måtte samarbeide med flere 
kommuner for å kunne ivareta dette ansvaret. Dette vil innebære et administrativt 
merarbeid sammenliknet med de administrative ressurser som fylkeskommunene bruker 
på denne oppgaven i dag.  

Departementet legger til grunn som et utgangspunkt for virksomhetsoverføringen at 
ansvaret for eierskap og drift av regionale odontologiske kompetansesentre legges til den 
kommunen hvor senteret er geografisk plassert (vertskommunen), se nærmere om dette 
under punkt 5.22. Videre har et flertall på Stortinget ved behandlingen av 
Oppgavemeldingen lagt til grunn at regjeringen må vurdere tiltak som legger til rette for å 
videreføre kompetansemiljøene i de regionale odontologiske kompetansesentrene og i 
spesialisttannhelsetjenesten. Departementet ser det i den sammenheng som aktuelt å 
videreføre den statlige tilskuddsordningen til de regionale kompetansesentrene. Det vises 
til punkt 5.19.5 om finansiering av spesialisttannhelsetjenester. Kompetansesentrene har i 
tillegg til spesialistutredning/– behandling også oppgaver knyttet til forskning og 
kunnskapsutvikling samt rådgivning og veiledning overfor alle offentlige tannklinikker i 
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kompetansesenterets nedslagsområde. Kompetansesentrene vil også få en viktig rolle i 
spesialistutdanningen av tannleger. Dette vil innebære at kommunene i regionen må 
vurdere deltakelse i et interkommunalt samarbeid om oppgaver som utføres av 
kompetansesenteret.  

5.9 Kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte 
grupper    

Punkt 5.9.1 nedenfor gir en overordnet beskrivelse av gjeldende rett. En mer detaljert 
gjennomgang og vurdering av fremtidig regulering av kommunens ansvar for de ulike 
persongruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a til e, fremgår av punkt 
5.9.2 til 5.9.7. Tannhelsetjenester til voksne som ikke omfattes av noen av disse gruppene, er 
omtalt under punkt. 5.9.8. Spørsmålet om lovfesting av kommunens ansvar for å sørge for et 
tannhelsetilbud til personer med rusavhengighet samt innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, 
er vurdert i punkt 5.9.9. og 5.9.10. Departementets forslag til lovregulering av kommunens 
ansvar for å sørge for tannhelsetjenester til bestemte grupper fremgår av punkt 5.9.12.    

Alle som er nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den 
fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg, jf. tannhelsetjenesteloven § 2-1. 
Retten til nødvendig tannhelsehjelp korresponderer med fylkeskommunens plikt til å gi et 
regelmessig og oppsøkende tilbud. Kommunens ansvar for bestemte persongrupper omtales 
derfor tidvis også som disse persongruppenes rettigheter til tannhelsetjenester, uten at det er 
noen meningsforskjell. Retten til nødvendig tannhelsehjelp er nærmere omtalt under punkt 
5.21.2, hvor departementet foreslår at individuelle rettigheter til tannhelsehjelp reguleres i 
pasient- og brukerrettighetsloven.  

Spørsmålet om i hvilken grad de ulike gruppene har rett til helt eller delvis vederlagsfri 
tannbehandling, er behandlet under punkt 5.19.2 om finansiering.  

5.9.1 Oversikt over gjeldende rett 

5.9.1.1 Helse- og omsorgstjenesteloven  
Kommunens ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester, omfatter alle 
pasient- og brukergrupper uavhengig av alder, herunder personer med somatisk eller 
psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 
funksjonsevne, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 andre ledd. Hvilke tjenester 
kommunen plikter å tilby følger av en tolkning av begrepet "nødvendige helse- og 
omsorgstjenester" i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, samt den 
opplistingen av tjenester som særlig følger av loven § 3-2 første ledd nr. 1 til 6. For å 
oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen som et minimum tilby følgende: 
helsetjenester i skoler og helsestasjonstjeneste, svangerskaps- og barselsomsorgstjenester, 
legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste, 
fastlegeordning, helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse (herunder praktisk bistand, 
opplæring og støttekontakt), plass i institusjon (herunder sykehjem) og avlastningstiltak.   
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5.9.1.2 Tannhelsetjenesteloven 
Fylkeskommunens ansvar for å tilby nødvendige tannhelsetjenester er avgrenset til 
bestemte persongrupper. Det rettslige grunnlaget for fylkeskommunens ansvar varierer, 
avhengig av hvilken gruppe det er tale om. Ansvaret følger dels direkte av 
tannhelsetjenesteloven og av forskrift gitt av departementet med hjemmel i lov, dels av 
lokale forskrifter fastsatt av den enkelte fylkeskommune med hjemmel i lov og dels av 
Stortingets budsjettvedtak.  

Det er fire hovedgrupper som fylkeskommunen har plikt til å gi et tannhelsetilbud til: 

− Grupper som er lovpålagte, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a til d 
− Grupper fylkeskommunen selv har vedtatt å gi et tilbud til, i tillegg til de lovpålagte 

gruppene, jf. § 1-3 første ledd bokstav e 
− Voksne som ikke omfattes av gruppene i § 1-3 første ledd bokstav a til e, men som 

fylkeskommunen har plikt til gi et tilbud til i distrikter hvor det ikke er annet 
tilstrekkelig tilbud, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd annet punktum 

− Grupper som Stortinget gjennom budsjettvedtak har bestemt skal gis et 
tannhelsetilbud og hvor tilbudet er nærmere spesifisert i retningslinjer fra 
departementet.   

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd at fylkeskommunen har plikt til å gi 
et regelmessig og oppsøkende tilbud til personer som omfattes av grupper som listet opp i 
bokstav a til e. I tannhelsetjenesteloven benyttes betegnelsen "prioriterte oppgaver” og 
”prioriterte grupper” om disse persongruppene. Kriteriene for å omfattes av en av 
persongruppene er knyttet til henholdsvis alder, diagnose og såkalte avledede vilkår, det 
vil si at en persons rett til tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven er en konsekvens av 
at vedkommende har rett til helse- og omsorgstjenester etter annen lovgivning.  

De prioriterte gruppene etter § 1-3 første ledd bokstav a til e er: 

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år 
b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon 
c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie 
d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.  
Bakgrunnen for at det nettopp er personer i gruppene a til d som skal gis et offentlig 
tilbud om tannhelsehjelp, har sammenheng med at dette er personer som anses å være i en 
livssituasjon eller å ha et funksjonsnivå der de trenger hjelp til å ivareta egen tannhelse. 
For barn og ungdom er det et sentralt formål at tilbudet skal bidra til å etablere gode 
tannhelsevaner fra tidlig alder.  

Det følger av § 1-3 andre ledd at gruppene i bokstav a til e er listet opp i prioritert 
rekkefølge. Dersom ressursene ikke er tilstrekkelige for å gi et tilbud til alle gruppene, 
legger loven opp til at prioriteringen skal følges og at forebyggende tiltak skal prioriteres 
foran behandling.  

§ 1-3 tredje ledd regulerer fylkeskommunens adgang å gi et tannhelsetilbud til voksne 
pasienter mot betaling. Bestemmelsen regulerer også i hvilke tilfeller fylkeskommunen 
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har plikt til å gi et tannhelsetilbud til voksne som ikke omfattes av gruppene nevnt i § 1-3 
første ledd bokstav a til e.  

5.9.2 Plikt til å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud 

Etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd andre punktum skal den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte grupper som er 
regnet opp i bokstav a til d, samt til andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å gi 
et tilbud til etter bokstav e.  

Hva som nærmere ligger i uttrykket "regelmessig og oppsøkende tilbud" fremgår verken 
av tannhelsetjenesteloven eller dens forarbeider. Et minimumskrav for at tilbudet skal sies 
å være "oppsøkende", må være at det offentlige tannhelsetilbudet gjøres kjent for 
personer som har rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven. 
Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten må gjøre en aktiv innsats for at tilbudet så langt 
som mulig faktisk når frem til målgruppene. Hva som skal til for at plikten til å gi et 
oppsøkende tilbud kan sies å være oppfylt, vil blant annet avhenge av den enkeltes 
samlede livs- og helsesituasjon. Dersom en person kalles inn til undersøkelse ved en 
tannklinikk, er vedkommende gjort kjent med sin rettighet, at tilbudet finnes og 
vedkommende er oppfordret til å benytte seg av tilbudet.  

For personer som av ulike årsaker ikke er i stand til å møte opp på tannklinikken blir 
spørsmålet om den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har plikt til å oppsøke pasienten 
der vedkommende befinner seg, eller tilrettelegge for at pasienten kan komme til 
tannklinikken. Her kan ambulante tjenester være nødvendig, det vil si at 
tannhelsepersonellet besøker institusjonene der pasientene oppholder seg eller oppsøker 
pasienten i eget hjem eller omsorgsbolig. Behandlingstilbudet kan riktignok bli redusert 
under slike omstendigheter, men en viss behandling kan utføres med utstyr som 
tannpleier/tannlege kan bringe med seg. I hvilken grad tannpleier/tannlege skal foreta 
første undersøkelse på institusjon eller i eget hjem, må i så fall avklares med 
institusjonen, personellet som yter tjenester i hjemmet eller med pårørende. Det vises i 
denne sammenheng til punkt 5.16.1, hvor departementet foreslår å lovfeste en plikt for 
kommunen til å sørge for transport av personell som yter tannhelsetjenester utenfor 
ordinært behandlingssted, enten som ansatt i kommunen eller på vegne av kommunen. 
Plikten gjelder transport av personell i forbindelse med behandling av pasienter som har 
rett til å få et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud.  

Forutsetningen for å kunne gi et regelmessig og oppsøkende tilbud er at kommunen har 
tilgang på informasjon om hvem den skal drive oppsøkende virksomhet overfor. For 
gruppen barn og unge har den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i dag oversikt over 
alle via folkeregisterets lister, og kan derigjennom kontakte den enkelte og dennes 
foresatte. Praksis er at offentlige tannklinikker systematisk har innkalt pasienter med 
rettigheter til undersøkelse etter en plan for ett eller to år, basert på individuell vurdering.   

For pasienter som har rett til nødvendig tannhelsehjelp og som får tjenester fra den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten basert på et tildelingsvedtak, vil det være helt 
avgjørende at samarbeidet mellom de enkelte deltjenestene i kommunen fungerer og at 
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det er laget rutiner for at tannhelsetjenesten får informasjon fra andre deltjenester i 
kommunen om hvem som ønsker å benytte seg av et regelmessig og oppsøkende 
tannhelsetilbud. Dette forutsetter at den kommunale helse- og omsorgstjenesten gir 
tilstrekkelig informasjon til de aktuelle brukerne om hvilke rettigheter de har til offentlig 
tannhelsehjelp. Både kommunens ledelse og personell må bidra på en systematisk måte til 
at rettigheter blir gjort kjent og forstått. Når ansatte i den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten får felles arbeidsgiver med ansatte i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten som følge av oppgaveoverføringen, forventes det å kunne bli enklere å 
få dette samarbeidet til å fungere.  

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd skal kommunen planlegge 
og gjennomføre virksomheten slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav 
fastsatt i lov eller forskrift. Kommunen har en plikt til å legge til rette for at pasienten får 
oppfylt sine rettigheter. I henhold til § 3 i "kvalitetsforskriften" (forskrift 27. juni 2003 nr. 
792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting, som er hjemlet i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 13-2), skal kommunen etablere et system av prosedyrer som søker 
å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker 
får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid. Kommunen skal utarbeide 
skriftlige nedfelte prosedyrer som sikrer at brukere av pleie- og omsorgstjenester får 
tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes blant annet nødvendig tannbehandling 
og ivaretatt munnhygiene. Kommunen har dermed ansvar for å legge forholdene til rette 
for at pasienten skal få tilgang til nødvendig tannbehandling.  

En del kommuner leverer i dag ikke ut navnelister til fylkeskommunene med henvisning 
til taushetsplikten. Reglene om taushetsplikt er ment å beskytte, men ikke forhindre at 
noen får den hjelpen de har krav på. Taushetspliktreglene skal hindre at informasjon om 
personers sykdomsforhold eller andre personlige forhold skal bli kjent for 
uvedkommende. Lovverket er ikke til hinder for at slik informasjon kan gis på en 
betryggende måte basert på individuelt samtykke. Departementet er derfor av den 
oppfatning at det ikke er nødvendig å foreslå endringer i regelverket for at kommunen 
skal kunne ivareta sin forpliktelse om å gi et oppsøkende tilbud til de som har rett til 
tannhelsehjelp. Den enkelte kommune må i stedet sørge for rutiner for å informere 
pasienter og brukere om tannhelsetilbudet, og innhente samtykke fra den enkelte til å gi 
tannhelsetjenesten informasjon om at vedkommende ønsker å benytte seg av tilbudet om 
offentlig tannhelsehjelp. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 
første ledd andre punktum videreføres i helse- og omsorgstjenesteloven, slik at 
kommunen pålegges plikt til å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte 
grupper av befolkningen. Det vises til den nærmere gjennomgangen av de bestemte 
gruppene i § 1-3 første ledd bokstav a til e nedenfor.   

5.9.3 Barn og unge fra fødsel til og med det året de fyller 18 år  

Kriteriene for å omfattes av gruppe a er basert på alder. Bakgrunnen for at det offentlige 
er pålagt ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til barn og unge, er 



Side 121 av 301 

at det er i barne- og ungdomstiden at grunnlaget legges for en god tannhelse livet ut 
gjennom jevnlig innsats og forebyggende tiltak. Tannsykdommer går sjelden over av seg 
selv. Konsekvensene av sykdommene eller av behandlingen, for eksempel ved karies og 
tannkjøttsykdommen periodontitt, er varige skader livet ut som innebærer risiko for 
ytterligere skader. Tilsvarende prinsipp om at barn og unge skal tilbys tannhelsehjelp 
enten gratis eller med redusert egenandel, er lagt til grunn i lovgivningen også i de andre 
nordiske landene. Departementet foreslår ingen endringer i det offentliges ansvar for 
tannhelsetilbud til barn og unge i forbindelse med oppgaveoverføringen til kommunene. 
Departementet foreslår å videreføre innholdet i gjeldende bestemmelse i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a, med enkelte språklige justeringer av 
hensyn til forenkling. Det foreslås at formuleringen "fra fødsel" tas ut, da det er ganske 
selvsagt at dette er tidligst mulig starttidspunkt for det offentliges ansvar og denne 
formuleringen er dermed overflødig.   

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 1 i helse- og 
omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.4 Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 

Kriteriene for å omfattes av gruppe d er også basert på alder. For å ta vare på den gode 
tannstatusen som mange unge har oppnådd ved fylte 18 år, er det viktig at også 19- og 20-
åringer fortsatt kan motta et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud fra det offentlige. 
Mange unge voksne endrer bosted og kanskje også livsstil i slutten av tenårene eller når 
de er ferdige med videregående skole ved at de flytter hjemmefra for videre studier eller 
arbeid. Dette kan innebære uregelmessigheter med hensyn til måltider og kosthold. 
Samtidig skal de fleste klare seg selv økonomisk og bevisstheten omkring å oppsøke 
tannpleier eller tannlege for regelmessige tannhelseundersøkelser kan bli mindre. Det 
anses ikke aktuelt å gjøre endringer i det offentliges ansvar for tannhelsetjenester til 
denne aldersgruppen.  

For barn og unge er den øvre aldersgrensen for fylkeskommunens ansvar satt til og med 
det året de fyller 18, det vil si kalenderåret. For unge over 18 år er den øvre aldersgrensen 
unge som fyller 20 år "i behandlingsåret", det vil si fødselsdatoen. Dette praktiseres 
imidlertid slik at behandlingsår regnes som kalenderår. Departementet mener at uttrykket 
"behandlingsår" er uklart og at det i tråd med gjeldende praksis bør komme klart frem i 
lovverket at det er kalenderår som legges til grunn. Dette vil føre til at reglene blir de 
samme for alle barn og unge, uavhengig av om de tilhører gruppe a eller d. Det er en fare 
for at færre vil kunne benytte seg av sine rettigheter hvis disse er knyttet til fødselsdatoen, 
spesielt for de som er født i begynnelsen av kalenderåret. Fylkeskommunens ansvar bør 
derfor gjelde for hele kalenderåret den enkelte fyller 20 år, og ikke kun frem til 
fødselsdato. Dette vil innebære at de som er født tidlig på året har rettigheter som i 
praksis varer nesten helt til de fyller 21 år.   

Departementet foreslår at innholdet i bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 
ledd bokstav d videreføres, med de justeringer som følger av avsnittet over som innebærer 
en kodifisering av gjeldende praksis.  
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Av hensyn til forenkling av lovverket foreslås det at bestemmelsen om barn og unge til og 
med fylte 18 år slås sammen med bestemmelsen om unge fra 19 til og med fylte 20 år. 
Det har bare betydning å sondre mellom disse to gruppene når det gjelder betaling av 
vederlag.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 1 i helse- og 
omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.5 Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon 

Kriteriene for å omfattes av gruppe b er basert på diagnose. Begrepet "psykisk 
utviklingshemmede" er ikke nærmere definert i loven og begrepet har ikke et entydig 
innhold. Fylkeskommunens ansvar for å sørge for nødvendig tannhelsehjelp for psykisk 
utviklingshemmede gjelder uavhengig av om de mottar andre helse- og omsorgstjenester 
fra kommunen eller fra spesialisthelsetjenesten. Formuleringen "i og utenfor institusjon" 
har i realiteten ingen betydning og er derfor overflødig. I tråd med HVPU-reformen bor 
mange personer med psykisk utviklingshemming i dag i egen bolig eller i kommunal 
omsorgsbolig. Departementet mener derfor at det vil være mest hensiktsmessig at 
kommunens ansvar for tannhelsetjenester er knyttet til diagnoser (F70, F71, F72 eller 
F73) som klassifiserer til utviklingshemming og ikke til hvorvidt personen oppholder seg 
i institusjon.  

Departementet foreslår å erstatte formuleringen "psykisk utviklingshemmede" med 
"personer med psykisk utviklingshemming". Denne betegnelsen er i tråd med oppdatert 
faglig språkbruk og internasjonale diagnoseverktøy. Departementet viser til at 
utviklingshemming i seg selv innebærer en form for funksjonsnedsettelse. I henhold til 
Verdens Helseorganisasjons definisjoner av utviklingshemming i det internasjonale 
klassifikasjonssystemet ICD-10, kan utviklingshemming forekomme både med og uten 
andre psykiske eller somatiske lidelser. Begrensningen som ligger i at 
funksjonsnedsettelsen må være av psykisk art, foreslås videreført. En eventuell fjerning 
av vilkåret om at funksjonsnedsettelsen helt eller delvis må være av psykisk art, vil kunne 
ha betydelige økonomiske konsekvenser. Det vil si at personer med psykisk 
utviklingshemming fortsatt skal gis et regelmessig og oppsøkende tilbud fra 
tannhelsetjenesten. Departementet foreslår å videreføre innholdet i tannhelsetjenesteloven 
§ 1-3 første ledd bokstav b, men med noe endret ordlyd. Endret begrepsbruk medfører 
ingen endringer i forhold til gjeldende rett.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 2 i helse- og 
omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.6 Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og 
hjemmesykepleie  

5.9.6.1 Utgangspunkt  
Kriteriene for å omfattes av gruppe c er i første rekke basert på at pasienten eller brukeren 
mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen og/eller spesialisthelsetjenesten, i eller 



Side 123 av 301 

utenfor institusjon. Det vil si at retten til tannhelsetjenester er en såkalt avledet rettighet 
og ikke knyttet til alder, diagnose eller andre forhold.    

Det er flere uklarheter ved dagens regulering av det offentlige tannhelsetilbudet til 
personer som omfattes av gruppe c. Retten til tannhelsehjelp er, med unntak av opphold 
på institusjon i spesialisthelsetjenesten, kun betinget av at vedkommende får tildelt helse- 
og omsorgstjenester fra kommunen, enten i egen bolig eller i institusjon. Tannhelsehjelp 
gis uavhengig av omfanget av det totale hjelpebehovet og det faktiske behovet for 
tannhelsehjelp. Tannhelsetjenesteloven gir heller ingen anvisning på hvilke institusjoner 
som er omfattet av bestemmelsen i § 1-3 første ledd bokstav c, hva som ligger i begrepet 
"hjemmesykepleie" eller hvem som regnes som "grupper av eldre, langtidssyke eller 
uføre".  

Etter departementets vurdering er det behov for en klargjøring av rekkevidden av 
gjeldende bestemmelse i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c ved 
innpassing i helse- og omsorgstjenesteloven. Videre er det behov for å justere kriteriene 
for tildeling av tannhelsehjelp for å få større treffsikkerhet når det gjelder hvilke personer 
som har et reelt behov for offentlig tannhelsehjelp som følge av redusert evne til 
egenomsorg i kombinasjon med stor risiko for utvikling av tannsykdom mv.  

Samtidig er det et bærende hensyn at stortingsflertallet i forbindelse med behandlingen av 
Oppgavemeldingen har lagt til grunn at individuelle rettigheter skal ligge fast ved 
overføringen av oppgaver til kommunen. Det betyr at ingen skal få innskrenket sine 
rettigheter til tannbehandling fra det offentlige som følge av at ansvaret for 
tannhelsetjenester overføres til kommunen. Lovforslagene i dette høringsnotatet knyttet 
til personer i gruppe c er dermed en videreføring av gjeldende rett med enkelte justeringer 
som følge av tilpasninger til den nye begrepsbruken i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ideelt sett bør det i større grad være opp til kommunen selv å vurdere den enkeltes behov 
for tannhelsehjelp, slik det er for andre kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Forslagene i høringsnotatet legger imidlertid ikke opp til større grad av skjønnsutøvelse 
fra kommunens side når det gjelder å ta stilling til hvem som har behov for nødvendig 
tannhelsehjelp. Dette har sammenheng med at det ikke er aktuelt å innføre universelle 
rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp for alle som oppholder seg i kommunen, på linje 
med det som gjelder for andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Innføring av 
universelle rettigheter til offentlig tannhelsehjelp vil ha en betydelig kostnadsside. 
Uavhengig av oppgaveoverføringen, vil departementet på et senere tidspunkt vurdere 
nærmere avgrensninger av personkretsen for rett til tannhelsetjenester med det siktemål å 
bidra til en best mulig prioritering av de samlede offentlige tannhelsetjenesteressursene. 
Dette temaet har reformkarakter og ligger dermed utenfor rammene for regulering av 
oppgaveoverføringen i dette høringsnotatet.  

5.9.6.2 "Grupper av eldre, langtidssyke og uføre" 
Etter departementets vurdering er personkretsen som er angitt i tannhelsetjenesteloven § 
1-3 første ledd bokstav c upresis og språkbruken er til dels utdatert. Dette gjør det 
vanskelig å klargjøre omfanget av fylkeskommunens ansvar etter loven og hvem som har 
tilsvarende rettigheter etter loven. Ved innpasning i helse- og omsorgstjenesteloven 
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foreslår departementet at disse betegnelsene erstattes med det mer nøytrale "personer" 
som benyttes ellers i helse- og omsorgstjenesteloven. Videre at det, som i dag, er den 
avledede retten til tjenestene som blir avgjørende for omfanget av kommunens plikter. 
Siden det fortsatt vil være en forutsetning at aktuelle personer mottar andre helse- og 
omsorgstjenester fra kommunen enten i hjemmet eller i institusjon, vil ikke endret 
begrepsbruk i seg selv innebære en utvidelse av personkretsen som har rettigheter til 
tannhelsehjelp.  

5.9.6.3 "Institusjon" 

Gjeldende rett  

Begrepet "i institusjon" er ikke definert i tannhelsetjenesteloven eller dens forarbeider. 
Ordlyden gir ingen begrensning i behandlingsnivå; det vil si om det menes kommunale 
institusjoner eller institusjoner under spesialisthelsetjenesten.  

Forskrift 24. mai 1984 nr. 1258 om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige 
tannhelsetjenesten regulerer hvilke grupper som skal gis vederlagsfri tannbehandling av 
fylkeskommunen. I departementets merknader til forskriftens § 2 er institusjonsbegrepet i 
tannhelsetjenesteloven nærmere definert og avgrenset. Departementet har i merknadene 
lagt til grunn at med "institusjon" i denne sammenhengen menes sykehus, sykehjem, 
aldershjem o.l. som får sitt budsjett og regnskap godkjent av og tilskudd til drift fra en 
offentlig instans, eller er tatt med i kommunal eller fylkeskommunal helse- og sosialplan. 
Bakgrunnen for at kommunale institusjoner er nevnt i forskriften, er at fylkeskommunen 
ved tannhelsetjenestelovens ikrafttredelse var tillagt ansvaret for sykehjemmene. For å ha 
rett til vederlagsfri tannhelsehjelp er det et vilkår at pasienten har hatt opphold i 
institusjon sammenhengende i minst tre måneder. Dette er imidlertid ikke et vilkår for 
selve retten til tannhelsehjelp. 

Som en konsekvens av sykehusreformen i 2002 ble ansvaret for spesialisthelsetjenesten 
overført fra fylkeskommunene til staten ved de regionale helseforetakene. Det betyr at 
ikke bare kommunale, men også statlige helseinstitusjoner omfattes av 
institusjonsbegrepet i tannhelsetjenesteloven. Det samme gjelder private 
helseinstitusjoner som har avtale med kommune eller regionalt helseforetak. Slike private 
institusjoner må anses for å være finansiert over offentlige budsjetter. Innenfor 
spesialisthelsetjenesten vil både somatiske sykehus/avdelinger, institusjoner/avdelinger 
innenfor psykisk helsevern og institusjoner/avdelinger innenfor tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling omfattes. Opphold i private behandlingssteder som verken har avtale med 
kommune eller regionalt helseforetak faller utenfor tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 
ledd bokstav c. Det samme gjør poliklinisk behandling som ikke medfører innleggelse i 
institusjon. Spesialisthelsetjenesteloven har flere bestemmelser som pålegger 
"helseinstitusjoner etter loven her" plikter, men loven gir ingen definisjon av 
institusjonsbegrepet.  

Institusjonsbegrepet må i alle tilfelle avgrenses til å omfatte helseinstitusjoner, og ikke for 
eksempel fengselsinstitusjoner mv. Tannhelsetilbudet til fengselsinnsatte er omtalt under 
punkt 5.9.10.   
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I følge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c skal kommunen 
tilby plass i institusjon, herunder sykehjem. I forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 fastsatt 
med hjemmel i § 3-2 andre ledd, er det gitt en nærmere angivelse av begrepet 
"institusjon" i helse- og omsorgstjenesteloven og begrepet "institusjon under den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten" som benyttes i pasientskadeloven. Som 
institusjon regnes her: 

− Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år 
som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for tjenester (barnebolig), 
herunder avlastningsboliger 

− Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige  
− Aldershjem 
− Sykehjem 
− Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for 

øyeblikkelig hjelp.  

Plikten til å tilby døgnopphold for øyeblikkelig hjelp følger av helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2016 for så 
vidt gjelder somatisk helsehjelp.   

Departementets vurdering og forslag 

Da tannhelsetjenesteloven trådte i kraft i 1984, var sykehjem mv. et fylkeskommunalt 
ansvar. Ansvaret for sykehjemmene ble overført til kommunen i 1988. Ved overføringen 
av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester til kommunen, er det derfor naturlig og 
hensiktsmessig at ansvaret for tannhelsetjenester til pasienter i sykehjem mv. videreføres 
på kommunalt nivå.  

Etter departementets vurdering er det formålstjenlig at institusjonsbegrepet som er 
beskrevet i forskriften til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 legges til grunn ved 
fastleggingen av kommunens fremtidige ansvar for tannhelsetjenester til personer under 
opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. Helse- og omsorgstjenestelovens 
institusjonsbegrep skiller seg i praksis ikke nevneverdig fra tannhelsetjenestelovens 
institusjonsbegrep. Tannhelsetjenestelovens institusjonsbegrep har gjennom årenes løp 
vært gjenstand for en dynamisk tolkning i tråd med utviklingen innenfor den øvrige helse- 
og omsorgstjenesten. Barn og unge under 21 år og psykisk utviklingshemmede vil 
imidlertid ha rett til nødvendig tannhelsehjelp uavhengig av om de oppholder seg i eller 
utenfor institusjon, jf. punkt 5.9.3 og 5.9.4. Etter departementets vurdering bør ikke 
kommunale døgnplasser som opprettes for å tilby øyeblikkelig hjelp kvalifisere for rett til 
tannhelsehjelp, ettersom dette tjenestetilbudet ikke er ment å vare utover noen få dager.   

Videre foreslår departementet å videreføre det offentliges ansvar for å yte tannhelsehjelp 
til pasienter som er innlagt i statlige helseinstitusjoner eller private helseinstitusjoner som 
har avtale med regionalt helseforetak. Det betyr at kommunens ansvar for tannhelsehjelp 
vil strekke seg inn i spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke prinsipielt forskjellig fra det 
ansvaret fylkeskommunen har i dag. Fylkeskommunen eier dessuten ingen egne 
helseinstitusjoner.  
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Frem til 2002 eide imidlertid fylkeskommunene sykehusene, og det var derfor en naturlig 
følge av dette at fylkeskommunen også hadde ansvar for tannhelsehjelp til innlagte 
pasienter. Det ble ikke gjort endringer i dette ansvaret i forbindelse med 
sykehusreformen. Kommunen er i en annen situasjon enn fylkeskommunen var i da 
tannhelsetjenesteloven ble vedtatt. Det kan på denne bakgrunn reises spørsmål om det er 
naturlig at ansvaret for tannhelsehjelp til pasienter innlagt i helseinstitusjon i 
spesialisthelsetjenesten bør videreføres på kommunalt nivå. Alternativet er at de regionale 
helseforetakene selv må ivareta behov for tannhelsehjelp for pasienter som er innlagt i 
helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten over tid. Det vises til at det i 2012 ble etablert 
en forsøksordning med sykehusodontologi som innebærer at det gis tilskudd til 
oppbygging av tannhelsetilbudet til pasienter innlagt på sykehus, jf. Prop. 1 S (2015-
2016) kapittel 770 post 21. Dette tilbudet gis foreløpig ved sykehus i Tromsø, Trondheim, 
Bergen og Oslo. Forsøket omfatter forebyggende tjenester, opplæring av sykehusansatte i 
munnstell samt undersøkelse og behandling av sykehusets pasienter. Tjenestene skal blant 
annet rettes inn mot pasienter hvor tannhelseforhold har sammenheng med eller påvirker 
den sykdommen pasienten er innlagt for.  

Departementet viser imidlertid til Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av 
Oppgavemeldingen, hvor det er forutsatt at fylkeskommunens samlede ansvar for 
allmenntannhelsetjenester og spesialisttannhelsetjenester overføres til kommunen. Etter 
departementets vurdering vil en løsning hvor ansvaret for tannhelsehjelp under opphold i 
helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten forankres hos de regionale helseforetakene, 
medføre en uheldig oppsplitting av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester på 
henholdsvis statlig og kommunalt nivå. Dette vil kunne få betydning for pasienters 
rettigheter til tannhelsehjelp. Barn og unge har rett til et regelmessig og oppsøkende 
tannhelsetilbud og annen nødvendig tannhelsehjelp, også mens de er innlagt i 
helseinstitusjon. Det er viktig at dette offentlige ansvaret har en klar rettslig forankring. 
Det vises til at barn også har rett til undervisning under opphold i helseinstitusjon, jf. 
pasient- og brukerrettighetsloven § 6-4. Det fremgår av opplæringslova § 13-3 a at det er 
fylkeskommunen som har ansvar for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, 
spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring for pasienter i helseinstitusjoner i 
spesialisthelsetjenesten.  

Statistikk fra KOSTRA viser en nær sammenheng mellom opphold i institusjon og øvrig 
hjelpebehov. Pasienter som oppholder seg i institusjon over lengre tid vil som regel ha 
alvorlig sykdom med omfattende bruk av legemidler som gir bivirkninger, betydelig 
svekket fysisk og kognitiv funksjonsevne samt sterkt redusert evne til 
egenomsorg/personlig hygiene. De greier ofte ikke å ta vare på egen tannhelse og har økt 
risiko for å utvikle tannhelseproblemer. De vil generelt ha større behov for et regelmessig 
og oppsøkende tannhelsetilbud fra det offentlige enn andre. Vilkåret "i institusjon" vil 
derfor fortsatt være egnet som kriterium for rett til nødvendig tannhelsehjelp ved 
regulering i helse- og omsorgstjenesteloven.  
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Departementet foreslår på denne bakgrunn at dagens formulering om "grupper av eldre, 
langtidssyke og uføre i institusjon" erstattes med formuleringen "personer som mottar 
helsehjelp i institusjon, herunder helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten".  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 3 i helse- og 
omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.6.4 "Hjemmesykepleie"   
Hjemmesykepleie har tradisjonelt bestått av sykepleie, i form av lettere behandling, 
sårbehandling og legemiddelhåndtering mv. Også psykiatrisk sykepleie har vært omfattet. 
Begrepet "hjemmesykepleie" var nedfelt i kommunehelsetjenesteloven, men er ikke 
videreført i helse- og omsorgstjenesteloven. Helse- og omsorgstjenesteloven benytter i 
stedet begrepet "helsetjenester i hjemmet". Hensikten med begrepsendringen har vært å 
tydeliggjøre at det kan dreie seg om ulike helsetjenester som ytes hjemme hos pasienten. 
Det er ikke noen rettslige grenser for omfang og type helsetjenester som kan ytes i 
pasientens hjem. Dette vil bero på en forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurdering.  

Bakgrunnen for at deltjenesten "sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og 
hjemmesykepleie" i kommunehelsetjenesteloven ikke ble videreført, var at departementet 
i helse- og omsorgstjenesteloven tok sikte på en mer overordnet og profesjonsnøytral 
regulering av kommunens plikt til å tilby eller yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. 
Som følge av dette ville det ikke lenger være aktuelt å operere med en så detaljert eller 
profesjonsspesifikk angivelse av de ulike deltjenestene som kommunens totale 
tjenestetilbud kan bestå av, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 15.5.10 side 191 flg.  

I vedlegg til brev av 21. desember 2011 adressert til landets kommuner, fylkeskommuner 
mfl. om samhandlingsreformen og informasjon om ikraftsetting av lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester, har Helse- og omsorgsdepartementet blant annet uttalt 
følgende om forholdet til tannhelsetjenesteloven:  

"Begrepet «hjemmesykepleie» er ikke videreført i ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester. I stedet benyttes blant annet begrepet «helsetjenester i hjemmet», jf. § 3-
2 første ledd nr. 6 bokstav a. Med «helsetjenester i hjemmet» søkes det å tydeliggjøre at det 
her dreier seg om ulike helsetjenester som kan ytes hjemme hos pasienten. Helsetjenester i 
hjemmet vil blant annet omfatte det som i dag omtales som hjemmesykepleie. I tillegg kan 
ergoterapi, fysioterapi og fotterapi være aktuelle tjenester. En konsekvens av dette er at det 
vil være en ulikhet i tjenestebegrepet i helse- og omsorgstjenesteloven og 
tannhelsetjenesteloven. Det presiseres at lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
ikke skal ha endrede rettslige eller økonomiske konsekvenser for rett til tannhelsetjenester 
fra fylkeskommunen." 

Departementet legger etter dette til grunn at begrepet "hjemmesykepleie" i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c ikke lenger har noen selvstendig 
rettslig betydning, og at dette begrepet dermed ikke lenger er like egnet som vilkår for rett 
til tannhelsehjelp. Spørsmålet er om det finnes andre kriterier som kan erstatte dette 
begrepet uten at det medfører vesentlige endringer i gjeldende rett.   

Da tannhelsetjenesteloven ble vedtatt i 1983 var helse- og omsorgstjenestene organisert 
slik at mange personer oppholdt seg i institusjon over lang tid, særlig i aldershjem, 
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psykisk helsevern mv. Reformer innenfor psykisk helsevern og HVPU-reformen har 
medført at flere enn før bor utenfor institusjon. Utviklingen har over tid gått fra 
institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte/polikliniske tjenester og fra praktisk 
bistand til helsetjenester, hvor det er hjemmesykepleie som vokser. I løpet av de siste 
tiårene er tallet på yngre tjenestemottakere under 67 år nesten tredoblet og utgjør snart 40 
prosent av de som mottar slike tjenester.  

Tall fra SSB viser at det ved utgangen av 2014 var i alt om lag 272 000 personer som 
mottok kommunale institusjons- og hjemmetjenester. Av disse hadde om lag 43 000 
opphold i institusjon, mens rundt 180 000 mottok hjemmesykepleie og/eller praktisk 
bistand i eget hjem/omsorgsbolig. De fleste får relativt få timer hjemmesykepleie per uke. 
Tall fra SSB for 2011 (før begrepet "hjemmesykepleie" gikk ut som egen 
statistikkategori) viser at hver pasient i gjennomsnitt mottok 4,6 timer hjemmesykepleie 
per uke. Videre viser tall for 2011 at rundt 54 prosent av tjenestemottakerne fikk mindre 
enn to timer hjemmesykepleie per uke. Samtidig var andelen brukere av hjemmesykepleie 
som har benyttet seg av retten til vederlagsfri tannbehandling fra fylkeskommunen jevnt 
over lav; om lag 30 prosent i 2011. Det finnes ikke eksakte tall for forbruk av andre 
kommunale helsetjenester som pasienter kan motta hjemme, som for eksempel fysioterapi 
eller fotterapi. KOSTRA-rapporteringen skiller ikke mellom ulike typer helsetjenester i 
hjemmet.  

En mulig løsning er å knytte kommunens ansvar for tannhelsetjenester til personer som 
mottar "helsetjenester i hjemmet" etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 
nr. 6 bokstav a, basert på tildelingsvedtak fra kommunen. Et slikt vilkår vil være enkelt å 
praktisere og sikre ensartet praksis i kommunene. Det er opp til kommunen å avgjøre 
hvilke helsetjenester pasienten har behov for og om det er forsvarlig å yte aktuelle 
tjenester i pasientens hjem. Forutsetningen om tildelingsvedtak betyr at for eksempel 
sykebesøk fra fastlege i hjemmet i seg selv ikke vil gi rett til tannhelsehjelp fra 
kommunen. Ved å knytte retten til tannhelsehjelp fra kommunen opp mot helsetjenester 
som mottas i hjemmet, vil man ta høyde for en ønsket utvikling der en større del av de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene ytes i pasientens egen bolig. Med denne 
løsningen vil oppsøkende tjenester i pasientens hjem som inngår som en del av 
kommunens ansvar og som faller inn under definisjonen av "helsehjelp" i 
helselovgivningen uten nødvendigvis å være sykepleie, også gi rett til nødvendig 
tannhelsehjelp fra kommunen. Dette kan særlig være aktuelt for personer med alvorlig 
psykisk lidelse kombinert med rusavhengighet som bor i egen bolig.  

Siden begrepet "helsetjenester i hjemmet" omfatter mer enn sykepleie, vil bruk av dette 
begrepet som tilknytningskriterium føre til at flere får rettigheter til offentlig 
tannhelsehjelp enn i dag. Tallene over viser imidlertid at de aller fleste som mottar 
helsetjenester i hjemmet i dag, får dette i form av sykepleie og at det er her fremtidig 
vekst i tjenesteforbruk vil være. Det er sannsynligvis et lite antall personer som kun 
mottar andre helsetjenester i hjemmet enn sykepleie. Andre helsetjenester i hjemmet, som 
for eksempel fysioterapi, utgjør et begrenset innslag. Departementet legger etter dette til 
grunn at det trolig ikke vil bli mange nye rettighetshavere som følge av endrede vilkår.   
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Antallet som mottar hjemmesykepleie er ikke statisk, men er langt på vei avhengig av 
hvordan kommunene organiserer sine omsorgstjenester og av innholdet i 
tildelingsvedtakene. Etter departementets vurdering er det derfor en viss fare for at en 
automatisk utvidelse av retten til tannhelsehjelp som følge av at personer mottar 
"helsetjenester i hjemmet", kan føre til at kommunen ut fra økonomiske hensyn i mindre 
grad velger å tilby hjemmebaserte tjenester og at tjenesteytingen dreies mer over på 
institusjonsopphold. Bruk av begrepet "helsetjenester i hjemmet" kan således ha uheldige 
vridningseffekter for innretningen av tjenestetilbudet. Ettersom det er usikkert hvilke 
konsekvenser en slik utvidelse av rettighetene kan ha, anbefaler departementet i stedet å 
videreføre begrepsbruken så tett opp til begrepet "hjemmesykepleie" som mulig. Det vises 
i den forbindelse til punkt 3.2.5 hvor det foreslås å lovfeste et eksplisitt krav til at 
kommunen skal ha tilknyttet "sykepleier" som en del av kjernekompetansen som 
kommunen må ha for å utføre sine lovpålagte oppgaver. Departementet foreslår på denne 
bakgrunn at begrepet "hjemmesykepleie" erstattes med formuleringen "helsetjenester i 
hjemmet i form av sykepleie". Dette kriteriet viderefører dagens rettstilstand uendret, men 
tar samtidig høyde for begrepsbruken i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Ulempen ved å bruke "helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie" som vilkår er at 
retten til tannhelsehjelp fortsatt vil være en avledet rettighet, uten at retten nødvendigvis 
har sammenheng med det faktiske behovet for tannhelsehjelp. Rettigheter til nødvendig 
tannhelsehjelp bør fortrinnsvis forbeholdes personer som må antas å ha reduserte 
forutsetninger for å ivareta egen tannhelse og som derfor har ekstra risiko for å utvikle 
tannsykdom. Trolig vil mange av de som mottar hjemmesykepleie for eksempel bare to 
timer i uken og som for øvrig ikke har stort hjelpebehov, selv være i stand til å ta vare på 
egen tannhelse og forebygge tannsykdom, for eksempel som følge av munntørrhet ved 
bruk av legemidler. Å knytte retten til tannhelsehjelp til hvorvidt pasienten mottar 
"helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie", kan i lys av dette fremstå som lite 
treffsikkert når det gjelder å fange opp de som har antatt størst behov for tannhelsehjelp 
fra det offentlige. Departementet viser i den forbindelse til punkt 5.9.6.1, hvor det 
fremgår at departementet på et senere tidspunkt vil vurdere nærmere vilkårene for rett til 
tannhelsehjelp med det siktemål å bidra til en best mulig prioritering av de samlede 
offentlige tannhelsetjenesteressursene.    

Departementet ser det per i dag ikke som hensiktsmessig å lovfeste krav om mottak av 
helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie i et nærmere fastsatt omfang for å ha rett til 
tannhelsehjelp fra kommunen, for eksempel ved å stille krav om et visst (minimum) antall 
tildelte tjenestetimer per uke. Et slikt krav vil innskrenke rettighetene for mange som i 
dag har rettigheter, noe som ikke vil være i tråd med stortingsflertallets føringer ved 
behandlingen av Oppgavemeldingen. Denne type vilkår vil enten forutsette 
detaljregulering i lov/forskrift eller at det blir opp til den enkelte kommune å vurdere 
behovet for tannhelsehjelp ut fra omfanget av behovet for sykepleietjenester i hjemmet, 
hvilket i sistnevnte tilfelle kan føre til økt forskjellsbehandling mellom kommunene.  
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Departementet foreslår at dagens formulering om "grupper av eldre, langtidssyke og uføre 
i hjemmesykepleie" erstattes med "personer som mottar helsetjenester i hjemmet i form 
av sykepleie".  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 4 i helse- og 
omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.    

5.9.7 Andre grupper som kommunen har vedtatt å prioritere 

I henhold til tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e kan fylkeskommunen på 
eget initiativ vedta at andre grupper i tillegg til de som er nevnt i bokstav a til d, skal gis 
et tannhelsetilbud etter loven. Dette følger for så vidt allerede av prinsippet om at 
kommuner og fylkeskommuners kompetanse er negativt avgrenset og er strengt tatt ikke 
nødvendig å lovfeste. Det betyr at fylkeskommunen utover å løse de lovpålagte 
oppgavene, står fritt til å drive annen virksomhet som den finner formålstjenlig.  

I forbindelse med at Stortinget i 2005 vedtok at personer i den kommunale rusomsorgen 
skulle gis et utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester, oppfordret 
departementet fylkeskommunene om å vurdere behovet for et lokalt vedtak om å 
innlemme denne persongruppen i bokstav e. Flere fylkeskommuner har gjort dette. Andre 
eksempler på grupper som fylkeskommuner har vedtatt å gi et tilbud til, er pasienter og 
brukere som mottar pleie av pårørende og pasienter innenfor psykisk helsevern som får 
poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten.     

I den grad fylkeskommunen har vedtatt å gi et tannhelsetilbud til grupper som ikke følger 
direkte av loven, er dette bindende for fylkeskommunen. Det betyr at også grupper som 
omfattes av vedtak etter bokstav e vil ha rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp fra 
fylkeskommunen etter tannhelsetjenesteloven § 2-1.  

Prioriteringsendringer må antas å være av en slik art at de faller innenfor 
forvaltningslovens regler om forskrifter. Det betyr at det vedtatte tjenestetilbudet ikke kan 
endres uten å følge saksbehandlingsreglene for forskrifter i forvaltningsloven kapittel VII, 
blant annet om alminnelig høring. Det vises til Helsedepartementets uttalelser i punkt 4.3 
side 10 i Ot.prp. nr. 54 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 
om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk 
rettet mot kommunesektoren m.v.). Se også punkt 5.7.2. om forvaltningslovens 
anvendelse.  

Det vises til departementets forslag til lovfesting av fylkeskommunens ansvar for 
tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet under punkt 5.9.9. Ved at dette 
tilbudet foreslås lovregulert, vil behovet for en bestemmelse som tilsvarer bokstav e i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd være mindre enn før. Bortfall av en slik 
bestemmelse vil uansett ikke være til hinder for at kommunen fortsatt kan velge å gi et 
tilbud til for eksempel personer med psykiske lidelser, jf. prinsippet om kommunens 
negative kompetanse. Konsekvensen av å fjerne bestemmelsen i bokstav e er imidlertid at 
de aktuelle personene automatisk vil miste sine lovfestede rettigheter til nødvendig 
tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 2-1. Bestemmelsen er derfor ikke helt 
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overflødig. Departementet foreslår på denne bakgrunn å videreføre hjemmelen slik at det 
fremgår klart også av helse- og omsorgstjenesteloven at kommunen har anledning til å 
vedta å gi et tannhelsetilbud til personer som ikke omfattes av gruppene som er listet opp 
i bokstav a til d.  

Tidligere vedtak (lokale forskrifter) som er truffet av fylkeskommunen på grunnlag av 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e, vil ikke være bindende for kommunen. 
Det forutsettes at kommunen selv vurderer behovet for å videreføre et eventuelt 
tannhelsetilbud til de aktuelle gruppene ut fra de lokale forholdene.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b andre ledd i helse- og 
omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.8 Tannhelsetjenester til voksne mot betaling   

Voksne personer som ikke omfattes av noen av gruppene i bokstav a til e, faller i 
utgangspunktet utenfor fylkeskommunens ansvar etter tannhelsetjenesteloven. Voksne 
uten rettigheter etter loven er i hovedsak henvist til å oppsøke private tjenesteytere og må 
dekke behandlingsutgiftene selv basert på fri prissetting.  

Hovedregelen etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd første punktum er at den 
offentlige tannhelsetjenesten på eget initiativ kan vedta å yte tjenester til voksne pasienter 
mot betaling "etter fylkeskommunens bestemmelser". I likhet med bestemmelsen i § 1-3 
første ledd bokstav e, er denne bestemmelsen isolert sett overflødig.  

Med virkning fra 1. januar 2015 ble § 1-3 tredje ledd endret, slik at departementet i tredje 
ledd andre punktum fikk hjemmel til å forskriftsfeste at fylkeskommunen skal sørge for å 
tilby tannhelsetjenester til voksne i områder av fylket der det ikke foreligger annet 
tilstrekkelig tilbud. Det vises til forskrift 19. desember 2014 nr. 1820 om krav til føring 
av atskilte regnskaper mv. Bakgrunnen for lovendringen og forskriften fremgår av Prop. 
16 L (2014-2015) Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå 
kryssubsidiering). Se nærmere omtale under punkt 5.19.4.   

Tidligere "bestemmelser" (lokale forskrifter) som er fastsatt av fylkeskommunen når det 
gjelder tannhelsetilbud til voksne uten rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, vil ikke 
være bindende for kommunen. Det forutsettes at kommunen selv vurderer behovet for å 
videreføre et eventuelt tannhelsetilbud til den aktuelle gruppen ut fra de lokale 
forholdene.  

De nye reglene som er fastsatt i og i medhold av § 1-3 tredje ledd andre punktum må ses i 
sammenheng med hovedregelen i første punktum. Departementet foreslår på denne 
bakgrunn å videreføre dagens innhold i tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd i helse- 
og omsorgstjenesteloven, med noe endret ordlyd.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b tredje ledd i helse- og 
omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  
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5.9.9 Tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet   

5.9.9.1 Gjeldende rett   

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Kommunens ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester omfatter alle 
pasient- og brukergrupper, herunder personer med rusmiddelproblem, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 andre ledd.  

Fylkeskommunens ansvar for rusavhengige etter tannhelsetjenesteloven  

Rusavhengige som gruppe er ikke spesifikt nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3. I hvilken 
grad fylkeskommunen har ansvar for å gi et tannhelsetilbud til personer med 
rusproblemer må avgjøres konkret ut fra de enkelte bestemmelsene i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3, Stortingets budsjettvedtak og departementets retningslinjer 
fastsatt i rundskriv.  

For det første vil personer med rusavhengighet kunne omfattes av fylkeskommunens 
ansvar etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a og d, dersom det er tale om 
ungdom til og med det året de fyller 20 år.  

For det andre vil personer med rusavhengighet kunne omfattes av fylkeskommunens 
ansvar etter bestemmelsen i § 1-3 første ledd bokstav c, såfremt de oppholder seg i 
kommunal helseinstitusjon eller mottar hjemmesykepleie fra kommunen. Personer med 
rusproblemer vil i denne sammenheng kunne regnes som "langtidssyke" i lovens forstand.  

Som følge av rusreformen i 2004 ble ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet overført fra fylkeskommunene til staten ved de regionale 
helseforetakene. Bakgrunnen for reformen var en erkjennelse av at rusavhengighet må 
betraktes som en sykdom og at personer med rusproblemer bør gis de samme rettigheter 
som andre som har behov for helse- og omsorgstjenester. Tverrfaglig spesialisert 
behandling (TSB) omfatter avrusning, akutt behandling, utredning og spesialisert 
behandling (poliklinisk eller i institusjon), institusjonsplasser der rusavhengige kan 
holdes tilbake uten eget samtykke (tvang) og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 
Virksomheten ved LAR-sentrene er etter sitt innhold å anse som tverrfaglig spesialisert 
behandling av rusmiddelmisbruk og LAR-sentrene er derfor en del av 
spesialisthelsetjenesten.  

Når det gjelder hvorvidt ovennevnte rusbehandling kan anses å finne sted innenfor en 
"institusjon" i tannhelsetjenestelovens forstand, vises det innledningsvis til den generelle 
drøftingen under punkt 5.9.6. Som nevnt her, omfattes institusjoner/avdelinger innenfor 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling av institusjonsbegrepet i tannhelsetjenesteloven § 1-
3 første ledd bokstav c. Det samme gjelder kommunale institusjoner med heldøgns helse- 
og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige, som er definert som "institusjon" etter 
forskrift gitt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 andre ledd. Opphold i 
private rusbehandlingsinstitusjoner som verken har avtale med regionalt helseforetak eller 
kommune, faller utenfor tannhelsetjenestelovens anvendelsesområde.    
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Av Kommunal- og regionaldepartementets Rundskriv H-16/05 av 1. juli 2005 som ble 
utarbeidet i forbindelse med kommuneproposisjonen 2006 og revidert nasjonalbudsjett 2005, 
fremgikk det at rusinstitusjoner skulle være hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven og dermed 
var å anse som statlige helseinstitusjoner. I følge rundskrivet gir dette pasienter i 
rusinstitusjon rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Det samme er presisert i Helse- og 
omsorgsdepartementets Rundskriv I-12/2005 av 15. juli 2005 om økte midler til 
tannbehandling for rusmiddelmisbrukere.  

Det følger av det som er nevnt over at dersom personer med rusproblemer er å anse som 
langtidssyke på grunn av rusmiddelavhengighet og er innlagt for behandling i aktuelle 
helseinstitusjoner, så vil de være omfattet av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 
første ledd bokstav c.  

Fylkeskommunens ansvar for rusavhengige i henhold til Stortingets budsjettvedtak og 
departementets retningslinjer  

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2005, vedtok Stortinget å øke 
midlene til fylkeskommunens tannbehandling for rusmisbrukere innlagt i helseinstitusjon, 
det vil si for personer som omfattes av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 
ledd bokstav c.   

Stortinget vedtok samtidig å bevilge midler til akutt tannbehandling for brukere av 
lavterskel helsetilbud i kommuner der slike tilbud er etablert, samt til oppstart av kjøp av 
nødvendig tannbehandling for tidligere rusavhengige under rehabilitering. 
Helsedirektoratet forvalter tilskuddsmidler til dette formålet som tildeles kommuner etter 
søknad. Tilskuddsordningen er nærmere omtalt i Helse- og omsorgsdepartementets 
Rundskriv I-12/2005. Bakgrunnen for tilskuddet er at personer med rusavhengighet som 
ikke greier å nyttiggjøre seg av de ordinære helse- og omsorgstjenestene, skal få et 
tilgjengelig og gatenært tilbud. Midlene kan dekke tannhelsehjelp som inngår i slike 
tiltak. Kommuner som mottar tilskudd står fritt til å velge hvordan de vil organisere 
tannhelsehjelpen. De kan for eksempel samarbeide med den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten eller kjøpe tjenester fra private tjenesteytere. Tilskuddet er i 
utgangspunktet ment å dekke utgifter til akutt tannhelsehjelp, det vil si å fjerne smerter og 
infeksjoner. Tilskuddet gis i 34 kommuner.  

Med virkning fra 2006 vedtok Stortinget å bevilge midler til et nytt landsdekkende 
fylkeskommunalt tannhelsetilbud for personer med rusproblemer under opphold utenfor 
helseinstitusjon, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og Innst. S nr. 11 (2005-2006). Bakgrunnen 
for det utvidede tilbudet var erfaringer fra en prøveordning i enkelte fylker (FUTT-
prosjektet) som viste at personer som mottar andre kommunale tjenester enn 
hjemmesykepleie kan ha stort behov for tannbehandling.  

Tannhelsetilbudet til rusavhengige utenfor institusjon er nærmere beskrevet i Helse- og 
omsorgsdepartementets Rundskriv I-2/2006. I forsøksordningen (FUTT-prosjektet) var 
målgruppen generelt definert som personer i rusmiddelomsorgen, det vil si personer som 
mottok hjelp fra kommunen i henhold til kapittel 4 og 6 i sosialtjenesteloven av 1991. I 
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forbindelse med iverksettingen av tilbudet på landsbasis, fastsatte departementet 
målgruppen som følger:  

"Personer som på grunn av et rusmiddelproblem mottar tjenester etter reglene i § 4-2 
bokstav a til d, jf. § 4-3 i sosialtjenesteloven." 

De sosiale tjenestene etter ovennevnte regler omfattet praktisk bistand og opplæring, 
herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn 
av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, avlastningstiltak for personer 
og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, støttekontakt for personer og 
familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale 
problemer, samt plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som 
har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.  

De nevnte bestemmelsene i sosialtjenesteloven er videreført i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d. Ordningen med offentlig 
tannhelsehjelp til rusavhengige i henhold til Stortingets budsjettvedtak og departementets 
retningslinjer, omfatter ikke hjemmesykepleie etter tidligere kommunehelsetjenesteloven 
eller helsetjenester i hjemmet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 
bokstav a.     

Bakgrunnen for denne avgrensningen var blant annet at det var behov for å 
operasjonalisere gjennomføringen av ordningen. Dette ble vurdert å kunne gjøres på en 
mest mulig effektiv måte ved å knyttet tilbudet om tannhelsehjelp opp mot personer som 
hadde fått et vedtak om tildeling av sosiale tjenester fra kommunen. Personer som kun 
mottok råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 4-1 eller hjelpetiltak for rusavhengige 
som beskrevet i sosialtjenesteloven § 6-1, var dermed ikke omfattet av ordningen. Disse 
bestemmelsene er dels videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 5 
om sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.  

I departementets retningslinjer forutsettes det at fylkeskommunene må sørge for at det gis 
et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til målgruppen og at behandlingen følger 
den standard som fylkeskommunen legger til grunn for de prioriterte gruppene etter 
tannhelsetjenesteloven § 1-3. Fylkeskommunene tildeles midler gjennom de statlige 
rammeoverføringene for å ivareta denne oppgaven. I rammefinansieringen inngår også 
midler for å sikre tannbehandling til personer med rusavhengighet som er innskrevet i et 
behandlingsopplegg med legemiddelassistert rehabilitering (LAR).  

Tilskudd til tannbehandling for personer med rusavhengighet ble fra 2006 tildelt som en 
overgangsordning til den enkelte fylkeskommune med særskilt fordeling i 
inntektssystemet til fylkeskommunene (tabell C i Grønt hefte). Fordelingen var basert på 
antall institusjonsplasser i det enkelte fylke. Praksis i inntektssystemet til kommuner og 
fylkeskommuner er at slik særskilt fordeling skal være av midlertidig karakter og deretter 
fordeles på vanlig måte etter objektive kriterier. I kommuneproposisjonen for 2012 (Prop. 
115 S (2010-2011) går det frem at fra 2012 fordeles tilskuddet etter kostnadsnøkkelen i 
utgiftsutjevningen. I 2011 utgjorde beløpet 19,6 mill. kroner. Dette er en liten andel av 
det samlede utgiftsbehovet for fylkeskommunen og kostnadsnøkkelen for 
fylkeskommunene ble derfor ikke endret som følge av denne omleggingen.  
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Det fylkeskommunale tannhelsetilbudet til rusavhengige er forankret i Stortingets 
bevilgningsmyndighet og (årlige) budsjettvedtak og ikke i tannhelsetjenesteloven. For å 
sikre at Stortingets vedtak blir fulgt opp, har departementet i Rundskriv I-2/2006 
oppfordret fylkeskommunene til å vurdere behovet for et lokalt vedtak om å innlemme 
denne persongruppen i "andre grupper" i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav 
e. Flere fylkeskommuner har gjort dette. I den grad den enkelte fylkeskommune har 
truffet slikt vedtak, vil personer som omfattes av vedtaket ha lovfestede rettigheter til 
nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e.  

Voksne personer som verken er omfattet av noen av gruppene som er listet opp i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd eller omfattet av Stortingets budsjettvedtak, vil 
for øvrig kunne ha rett til stønad fra folketrygden til dekning av utgifter til 
tannbehandling hos tannlege ved sykdom, jf. forskrift til folketrygdloven §§ 5-6 og 5-6a. 
Det følger blant annet av forskriften § 1 nr. 14 at det ytes stønad til dekning av utgifter til 
undersøkelse og behandling når det foreligger sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos 
personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. Dette kan være særlig 
aktuelt for personer som har vært alvorlig rusavhengige over lang tid. Stønad ytes 
fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom tenner går 
tapt kan også utgifter til protetisk behandling dekkes.  

5.9.9.2 Departementets vurdering og forslag   
Departementet viser til at rusavhengige ofte har høy forekomst av sykdom i tenner og 
munnhule, med smerter og ubehag ved tygging. Bedre tannhelsestatus er et sentralt 
element i medisinsk, sosial og arbeidsrettet rehabilitering. Dårlig tannstatus kan i seg selv 
være et hinder for å delta i samfunnet på vanlig måte. God tannhelse er av vesentlig 
betydning for sosial fungering og selvfølelse, samt for evnen til å innta et variert kosthold 
og sikre tilstrekkelig ernæring. Jevnt over har voksne rusavhengige som gruppe utvilsomt 
et relativt større behov for tannbehandling enn de fleste andre i den voksne delen av 
befolkningen.   

Ved vurderingen av om det er behov for å lovfeste kommunens ansvar for 
tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet, legger departementet til grunn at 
rettskildebildet på dette området fremstår som fragmentert og uoversiktlig, særlig når det 
gjelder spørsmål om tannhelsetjenester til rusavhengige utenfor institusjon. Dette kan 
skape uklarheter om hvem som har rett til (vederlagsfrie) tannhelsetjenester fra 
fylkeskommunen. Det er behov for å skape større klarhet rundt rettighetene til denne 
persongruppen.  

Det offentlige tannhelsetilbudet til rusavhengige personer har siden 2005 i hovedsak vært 
basert på Stortingets bevilgninger gjennom det statlige rammetilskuddet til 
fylkeskommunene og øremerkede tilskudd til lavterskeltilbud i enkelte kommuner. Rene 
finansieringsløsninger fulgt opp av retningslinjer fra departementet kan være en mer 
hensiktsmessig løsning fremfor lovregulering, såfremt de som skal gis tilbud utgjør et 
beskjedent antall og er vanskelig å definere presist som gruppe. Dette gjelder særlig i en 
fase med oppbygging av tilbud eller forsøk i geografisk avgrensede områder. Dersom det 
er forutsatt at bestemte grupper skal få tilgang på et offentlig tjenestetilbud på mer 
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permanent basis, bør dette fortrinnsvis lovreguleres for å sikre pasientenes rettssikkerhet 
og forutsigbarhet. De vil dermed også få formell klagerett. Lovfesting av rettigheter til 
tannhelsetjenester for personer med rusproblemer vil også kunne motvirke faren for 
vilkårlig forskjellsbehandling.  

Departementet foreslår å knytte kommunens ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende 
tannhelsetilbud for personer med rusavhengighet, til mottak av helse- og omsorgstjenester 
fra kommunen eller fra spesialisthelsetjenesten. Dette vil være en form for avledede 
vilkår som er i samsvar med gjeldende kriterier for dagens fylkeskommunale tilbud basert 
på Stortingets budsjettvedtak. For å sikre at initiert tannbehandling følges opp, er det av 
betydning at pasienten har løpende og stabil kontakt med den kommunale 
tannhelsetjenesten. Dette anses nødvendig for at vedkommende skal kunne nyttiggjøre 
seg tilbudet.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn at følgende personer med rusavhengighet gis 
lovfestet rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunen:  

− Personer som på grunn av rusavhengighet mottar helse- og omsorgstjenester som 
nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d   

− Personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering 
− Personer som mottar annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet.  

En lovfesting av fylkeskommunens ansvar for tannhelsetilbudet til rusavhengige vil i all 
hovedsak innebære en klargjøring og videreføring av gjeldende rett. Forslaget til 
lovfesting er basert på at rusavhengige personer mottar visse tjenester som tidligere var 
forankret i sosialtjenesteloven kapittel 4, men som nå fremgår av helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2. Forslaget omfatter derfor ikke 
hjemmesykepleie/helsetjenester i hjemmet. Dersom den rusavhengige mottar slike 
tjenester, vil imidlertid vedkommende omfattes av den generelle bestemmelsen i forslaget 
til ny § 3-2 første ledd bokstav 4. Se nærmere under punkt 5.9.6.4.     

Det kan reises spørsmål om hvem som kan defineres som "rusavhengig" og hvor grensen 
mot "rusfri" går. Med forslagene over er utgangspunktet at personer med rusavhengighet 
vil ha rettigheter til tannhelsehjelp mens de er under aktiv rusbehandling. Videre vil de ha 
rettigheter både i forkant og i etterkant av behandlingen, såfremt de da mottar (andre) 
helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det forutsettes derfor at tannbehandling som 
er påbegynt mens vedkommende er til avrusing, blir fullført til tross for at selve 
rusbehandlingen er avsluttet. Det er av sentral betydning for opprettholdelse av en 
persons tannhelsestatus at vedkommende følges opp og får et tannhelsetilbud også etter at 
vedkommende ikke lenger mottar rusbehandling. Under avrusing kan de dessuten være 
lite mottakelige for rehabiliterende tannbehandling. Det kan derfor i enkelte tilfeller være 
mest hensiktsmessig at behov for tannbehandling som er diagnostisert og vurdert under 
avrusing/behandling, igangsettes først etter at avrusingen/behandlingen er gjennomført. 
Da kan pasienten være mest motivert for tannbehandling. Forutsetningen er som nevnt at 
pasienten mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen som nevnt i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d, basert på tildelingsvedtak.   
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Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) har på oppdrag fra Helsedirektoratet 
undersøkt effekten av tannbehandlingstilbudet til personer med rusproblemer. Av de som 
deltok i undersøkelsen oppga om lag 95 prosent av rusavhengige som har tilbud om 
vederlagsfri tannbehandling, at tilbudet har stor eller veldig stor betydning for dem. I et 
fåtall av fylkeskommunene er det etablert systematisk oppfølging etter utført behandling. 
Dette anses som særskilt viktig for personer som er i en rehabiliteringsfase, for eksempel 
etter opphold på institusjon. I samarbeid med Helsedirektoratet vurderer departementet 
hvordan dette kan følges opp.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 5 bokstav a til c i helse- 
og omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.10 Tannhelsetjenester til innsatte i fengsler i kriminalomsorgen 

5.9.10.1 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Helsetjenester for innsatte i kriminalomsorgen ble lovfestet i 1995. Lovfesting ble den 
gang ansett nødvendig for å fjerne tvil om rekkevidden av kommunenes rettslige ansvar, 
ved å slå fast i kommunehelsetjenesteloven at kommunen på vanlig måte har ansvar for å 
gi nødvendig helsehjelp til innsatte.  

Helse- og omsorgstjenester for innsatte faller samtidig inn under kommunens generelle 
sørge for ansvar for de personer som til enhver tid oppholder seg i kommunen etter helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-1. I forarbeidene til loven, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 
15.5.11.3 side 194, uttalte departementet derfor at dette talte mot å videreføre dette som 
en særskilt lovpålagt oppgave overfor visse persongrupper. Det ble vist til at de 
kommunene som har fengsler mottar øremerkede midler fra staten til dette formålet, og at 
dette i mindre grad gjør det påkrevd med lovregulering.  

For å tydeliggjøre kommunens ansvar kom departementet likevel til at denne tjenesten 
bør komme til uttrykk i en egen lovbestemmelse som viderefører gjeldende rett. Det 
følger dermed av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 at i de kommunene hvor det ligger 
fengsler i kriminalomsorgen, skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for 
de innsatte.  

Videre fremgår det av helse- og omsorgstjenesteloven § 11-5 første ledd at staten yter 
årlig et særskilt tilskudd til fengselshelsetjenesten til berørte kommuner (vertskommuner). 
Dette øremerkede tilskuddet kommer i tillegg til det statlige rammetilskuddet. Tilskuddet 
skal sikre et like godt helsetjenestetilbud for innsatte som for befolkningen for øvrig i de 
kommunene der det er etablert fengsler.  

Fylkeskommunens ansvar for innsatte i fengsel etter tannhelsetjenesteloven  

Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen som gruppe er ikke særskilt nevnt i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3. Tannhelsetjenesteloven har ingen bestemmelse som 
eksplisitt pålegger fylkeskommunen et særskilt ansvar for tannhelsetilbudet til innsatte i 
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fengsler. De fleste innsatte vil være voksne personer som ikke omfattes av 
fylkeskommunens ansvar for de gruppene som er listet opp i tannhelsetjenesteloven § 1-3. 
Noen innsatte kan omfattes av aldersgruppene 15 til 18 år og 19 til 20 år. Andre vil før og 
etter soning komme inn under fylkeskommunens ansvar for tannhelsetilbud til 
rusavhengige personer.  

Fylkeskommunens ansvar for innsatte i fengsel i henhold til Stortingets budsjettvedtak og 
departementets retningslinjer  

I likhet med vertskommunene for aktuelle fengsler, mottar også vertsfylkeskommunen et 
øremerket tilskudd fra staten til dekning av utgifter til organisering av et tilbud om 
tannbehandling for innsatte i fengsel.  

Ansvaret for helsetjenesten i fengsler ble overført fra Justisdepartementet til 
Sosialdepartementet i 1988. Det var forutsatt at tjenesten skal drives som en integrert del 
av den kommunale helsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Innholdet 
og omfanget av tannhelsetilbudet til innsatte i fengsler fremgår av Rundskriv IK-28/89 fra 
Helsedirektoratet. Det er fylkeskommunen som har ansvar for å organisere 
tannhelsetilbudet for de innsatte slik den selv finner det hensiktsmessig, for eksempel 
gjennom avtaler direkte mellom fylkeskommunen og institusjoner i kriminalomsorgen. 
Tannhelsetjenester kan gis enten i tannklinikk i fengselet eller ved fremstilling utenfor 
fengselet. Helsedirektoratet har i januar 2013 gitt ut Veileder IS-1971 for helse- og 
omsorgstjenester til innsatte i fengsel. I rundskrivet og veilederen fremkommer det at 
tannhelsetjenester i kriminalomsorgen bør omfatte:  

− Nødvendig akuttbehandling ved behov, uavhengig av oppholdets varighet  
− Forebyggende tiltak med sikte på at den innsatte skal unngå forverring av tannstatus 

mens vedkommende soner og som et ledd i rehabilitering til et liv i frihet 
− Tilbud om tannhelseundersøkelse og tannbehandling ved opphold lenger enn tre 

måneder. 

5.9.10.2 Departementets vurdering og forslag  
Tannhelseproblemene blant innsatte er større enn blant befolkningen for øvrig. Dette 
skyldes blant annet manglende munnstell og tannbehandling over lengre perioder samt 
bruk av rusmidler. Tannhelseproblemer blant innsatte kan også være en følge av 
legemiddelbruk ved psykiske sykdommer. Levekårsundersøkelser viser at rundt 60 
prosent av innsatte i norske fengsler har rusproblemer. Mange innsatte opplever å få 
tannverk når de kommer inn til soning, siden den kamufleringen av smerter som rusen 
kan gi, forsvinner når tilgangen på rusmidler opphører.  

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 pålegger som nevnt kommunen et 
særskilt ansvar for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. 
Tannhelsetjenester kan også omfattes av ordlyden i bestemmelsen. § 3-9 bygger 
imidlertid på at kommunen har et universelt ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester 
til alle som oppholder seg i kommunen, herunder innsatte i fengsler. Kommunens ansvar 
for tannhelsetjenester vil derimot bli begrenset til å gjelde nærmere definerte grupper av 
befolkningen. Innsatte i fengsler vil dermed kunne utgjøre andre grupper enn de som 
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kommunen i utgangspunktet har ansvar for. Departementet foreslår derfor at det tas inn en 
bestemmelse i forslaget til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 b som uttrykkelig 
lovfester kommunens ansvar for tannhelsetjenester til personer som er innsatte i fengsel i 
kriminalomsorgen. På den måten vil den nye bestemmelsen i § 3-2 b gi en mest mulig 
fullstendig oversikt over hvilke grupper kommunen har et lovpålagt tannhelseansvar for. 
Samtidig vil de innsatte få lovfestede rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp fra 
kommunen og formell klageadgang over manglende hjelp etter pasient- og 
brukerrettighetsloven.  

Det vises til departementets forslag til ny § 3-2 b første ledd nr. 6 i helse- og 
omsorgstjenesteloven under punkt 5.9.12.  

5.9.11 Prioriteringsbestemmelser 

I tannhelsetjenesteloven benyttes gjennomgående betegnelsene "prioriterte oppgaver” og 
”prioriterte grupper” om persongruppene som fylkeskommunens har ansvar for å gi et 
regelmessig og oppsøkende tilbud til, jf. tannhelsetjenesteloven §§ 1-3 og 4-2. Det 
fremgår av § 1-3 andre ledd første punktum at gruppene i bokstav a til e er listet opp i 
"prioritert rekkefølge". Dersom ressursene ikke er tilstrekkelige for å gi et tilbud til alle 
gruppene, skal denne prioriteringen følges, jf. § 1-3 andre ledd andre punktum. Videre 
fremgår det av § 1-3 andre ledd tredje punktum at forebyggende tiltak skal prioriteres 
foran behandling.  

Slik bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd er formulert, kan de leses 
som at fylkeskommunen selv kan avgjøre om den har budsjettmessig handlingsrom til å gi 
et tannhelsetilbud til alle de prioriterte gruppene. I Sosial- og helsedepartementets 
Rundskriv I-16/2000 er det imidlertid presisert at denne bestemmelsen må leses i lys av 
forholdene i fylkeskommunene ved ikraftsettingen av tannhelsetjenesteloven i 1984. 
Bestemmelsen i § 1-3 andre ledd første punktum om prioriteringsrekkefølgen ble i 
hovedsak tatt inn i lovteksten som følge av store fylkesvise forskjeller i tannhelsetilbudet. 
Av Ot.prp. nr. 49 (1982-1983) fremgår at Sosialdepartementet forutsatte en gradvis 
iverksetting av tilbudet som var omfattet av lovforslaget. På dette tidspunktet hadde syv 
fylkeskommuner etablert folketannrøkt fullt ut, åtte andre var i ferd med slik etablering, 
mens fire fylker kun hadde etablert kommunal skoletannpleie. Tannhelsetiltak for grupper 
av eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie og institusjon var iverksatt i samtlige 
fylker med folketannrøkt og i ti av fylkene var psykisk utviklingshemmede innlemmet i 
gruppene som fikk fri tannpleie.  

Av lovforarbeidene fremgår videre at fylkeskommunen etter en overgangsperiode skulle 
overta alle kommunale utgifter forbundet med skoletannpleie og folketannrøkt. Det ble 
tatt hensyn til dette gjennom omfordelingen av statlige midler til kommuner og 
fylkeskommuner og gjennom overgangsordninger. Det ble også forutsatt at det skulle 
gjennomføres tiltak som ville frigjøre ressurser til å løse oppgavene, i form av mer 
effektive innkallingsrutiner som følge av bedring av tannhelsen hos barn og unge, 
fordeling av oppgaver til tannpleiere, samt opplæringsvirksomhet og forbyggende tiltak.  
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Bestemmelsen i § 1-3 andre ledd andre punktum om at tannhelsetilbudet kan avpasses i 
forhold til tilgjengelige ressurser, var dermed en nødvendig forutsetning for iverksettelse 
av loven i en overgangsperiode inntil alle fylkeskommunene hadde fått bygd ut et 
tilstrekkelig tjenestetilbud. Bestemmelsen må forstås slik at den gir hjemmel for å gi et 
ufullstendig tilbud til de prioriterte gruppene i en overgangsperiode etter lovens 
ikrafttredelse, og ikke som en hjemmel som gir adgang til å innskrenke det lovpålagte 
tjenestetilbudet under henvisning til manglende ressurser. Det vises i denne sammenheng 
til Høyesteretts prinsippavgjørelse inntatt i Norsk Retstidende 1990 side 874 (Fusa-
dommen), hvor retten slo fast at "nødvendig helsehjelp" er en minstestandard som 
kommunen ikke kan fravike med henvisning til dårlig økonomi.   

Bestemmelsen i § 1-3 andre ledd tredje punktum som slår fast at forebyggende tiltak skal 
prioriteres foran behandling, er også et utslag av at det i en overgangsperiode ble tatt 
høyde for oppbygging av et landsdekkende offentlig tannhelsetilbud i alle fylker. Etter 
departementets vurdering bør det være opp til kommunen selv å vurdere relevante tiltak, 
uten at det legges statlige føringer for oppgaveløsningen i lovverket. Det vises til at de 
forebyggende tannhelsetiltakene rettet mot hele befolkningen vil inngå som en del av 
kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-3.   

Begrepene "prioriterte oppgaver" og "prioriterte grupper" er heller ikke lenger 
hensiktsmessige å videreføre i lov og bør etter departementets vurdering utgå.  

Departementet finner etter dette at prioriteringsbestemmelsene i tannhelsetjenesteloven § 
1-3 andre ledd ikke bør videreføres i helse- og omsorgstjenesteloven.   

5.9.12 Forslag til lovregulering  

Forslaget til ny § 3-2 b må ses i sammenheng med forslaget til endring i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 7, som beskrevet under punkt 5.8.3.1.   

Departementet foreslår at det tas inn en ny bestemmelse § 3-2 b i helse- og 
omsorgstjenesteloven som lyder som følger:  

"§ 3-2 b. Kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte pasient- og 
brukergrupper 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen gi et regelmessig og 
oppsøkende tannhelsetilbud til:   

1. Barn og ungdom til og med det året de fyller 20 år  

2. Personer med psykisk utviklingshemming  

3. Personer som mottar helsehjelp i institusjon, herunder helseinstitusjon i 
spesialisthelsetjenesten  

4. Personer som mottar helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie  

5. Personer som på grunn av rusavhengighet mottar ett av følgende tilbud:  

a. tjenester som nevnt i § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d  

b. legemiddelassistert rehabilitering 
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c. annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet 

6. Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, jf. § 3-9.  

Kommunen kan i tillegg gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til andre 
pasient- og brukergrupper enn de som fremgår av første ledd.  

Kommunen kan yte tannhelsetjenester til voksne mot betaling etter nærmere 
bestemmelser fastsatt av kommunen. Departementet kan gi forskrift om at kommunen 
skal sørge for å tilby slike tjenester i områder av kommunen der det ikke foreligger 
annet tilstrekkelig tilbud, og om pliktens varighet og geografiske omfang."   

Det vises i sin helhet til lovforslagene under punkt 10.  

5.9.13 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget til en egen bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 b om 
kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte grupper i befolkningen, innebærer i 
hovedsak en rettskildemessig og språklig opprydding, forenkling og klargjøring i forhold 
til dagens situasjon.   

Det er ikke hensiktsmessig å videreføre den uklare betegnelsen "grupper av eldre, 
langtidssyke og uføre". Denne betegnelsen foreslås erstattet av begrepet "personer" som 
er gjennomgående benyttet i helse- og omsorgstjenesteloven. Selv om endret begrepsbruk 
kan tilsi en utvidelse av personkretsen som har rettigheter til tannhelsehjelp, vil 
rettighetene fortsatt være begrenset ved at pasienten i tillegg må motta andre bestemte 
helse- og omsorgstjenester. Forslaget medfører dermed i seg selv ingen nevneverdig 
endring i gjeldende rett.   

Endringen av vilkåret om "hjemmesykepleie" til "helsetjenester i hjemmet i form av 
sykepleie" innebærer i sin helhet en videreføring av gjeldende rett og har ikke 
økonomiske konsekvenser. Forslaget om å lovfeste ansvaret for å gi et tannhelsetilbud til 
personer med rusavhengighet, er i hovedsak en kodifisering og klargjøring av gjeldende 
rett som i dag fremgår dels av lov, budsjettvedtak og rundskriv. Det samme gjelder 
forslaget om å spesifisere ansvaret for å sørge for et tannhelsetilbud til innsatte i fengsler 
i kriminalomsorgen. Det følger altså av gjeldende rett at fylkeskommunen også i dag har 
et ansvar for å sørge for tannhelsetilbud til disse gruppene. Finansieringen av 
tannhelsetjenester til innsatte gjennom egne tilskuddsmidler foreslås videreført. Siden 
vilkårene for rett til tannhelsehjelp for rusavhengige i gjeldende rundskriv må fastsettes 
på nytt ved lovfesting, slik at de er i tråd med begrepsbruken i helselovgivningen om 
tjenester og rusbehandlingsformer, vil forslaget kunne medføre en utvidelse av 
rettighetene for denne gruppen. Hvis påbegynt tannbehandling skal fullføres etter 
avsluttet rusbehandling, kan dette tenkes å føre til merutgifter for kommunen. Samtidig er 
forutsetningen for å ha rett til fortsatt tannbehandling at pasienten mottar andre 
kommunale helse- og omsorgstjenester, slik at pasienten uansett ville ha rett til 
tannbehandling på det grunnlaget.  

Det må skilles mellom retten til tannhelsehjelp på den ene siden og retten til helt eller 
delvis vederlagsfri tannhelsehjelp (spørsmålet om egenandel) på den andre siden. I punkt 
5.9 er det kun retten til selve tannhelsehjelpen (kommunens ansvar for tannhelsetjenester 
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til bestemte grupper) som er drøftet. Departementet tar imidlertid sikte på å utarbeide et 
høringsnotat med forslag til nærmere regulering av kommunens adgang til å kreve 
vederlag for tannhelsetjenester i forskrift. Dette forutsetter at lovforslaget i dette 
høringsnotatet er vedtatt av Stortinget. Det vises også til omtale under punkt 5.19.2. 

5.10 Helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid 

5.10.1 Om den fylkeskommunale tannhelsetjenestens folkehelsearbeid 

Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en 
jevnere sosial fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen, jf. § 3 i 
lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven).  

Sentrale forebyggingsarenaer på kommunalt nivå er blant annet helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, frisklivsentralene og de fylkeskommunale tannklinikkene. 
Fylkeskommunens primærforebyggende arbeid når det gjelder karies, foregår blant annet 
på helsestasjon, overfor ansatte i barnehager, i form av undervisning i skoleklasser og 
opplæring av ansatte helse- og omsorgsarbeidere i sykehjem og ellers i den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Primærforebyggende innsats med hensyn til tannhelse 
forutsetter dermed ofte medvirkning og involvering av personell i andre deler av helse- og 
omsorgstjenesten og i andre sektorer i kommunen. Andre primærforebyggende tiltak er 
individuell informasjon og veiledning i munnstell i forbindelse med regelmessige 
tannhelseundersøkelser, herunder oppfordring til regelmessig beskyttelse av tennene med 
fluor i ulike former og kostholdsveiledning.  

Når det gjelder sekundærforebyggende arbeid vil screening i form av regelmessige 
tannhelseundersøkelser av barn og unge til og med 20 år være sentrale tiltak, samt tidlig 
intervensjon ved for eksempel karies (tannråte) i initialfase og ved blødende tannkjøtt. 
Sekundærforebyggende arbeid vil også omhandle innsats i klinisk symptomgivende fase 
for å hindre tilbakefall av sykdom. Et eksempel på dette er individuell opplæring i 
munnhygiene for å forhindre at periodontitt eller karies gjenoppstår etter avsluttet 
behandling. Tertiærforebyggende arbeid tar sikte på å hindre forverring av sykdom og 
funksjonsnedsettelser som medfører ytterligere plager for de det gjelder, og å bidra til å 
sikre best mulig liv med helsesvikt. Eksempler her er erstatning av skadet tannvev for 
eksempel ved tannfyllinger, samt rotfylling av tenner.  

I løpet av de siste tiårene har den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i økende grad 
engasjert seg i det generelle folkehelsearbeidet, i samarbeid med kommunale etater. 
Engasjementet har som mål å fremme tannhelse som del av den generelle helsen gjennom 
påvirkning av strukturelle forhold. Aktuelle tiltak i den sammenheng har også effekt på 
øvrige helseforhold, særlig når det gjelder livsstilssykdommer. Innsatsen er trappet opp 
etter at flere fylkeskommuner har ansatt folkehelsekoordinatorer. I flere fylker har 
kompetansen til tannpleiere utgjort en viktig del av fylkeskommunens ressurser for å 
ivareta oppgavene med å fremme folkehelse.     
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5.10.2 Gjeldende rett 

5.10.2.1 Helse- og omsorgstjenesteloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen en plikt til å drive helsefremmende 
og forebyggende helsearbeid. Det følger av loven § 3-3 første ledd at kommunen ved 
ytelse av helse- og omsorgstjenester skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, 
skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. 
Se også omtale av forslaget til tydeliggjøring av kommunens ansvar for pasient-, bruker- 
og pårørendeopplæring under punkt 3.5. Av § 3-3 andre ledd følger at helse- og 
omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5. Helse- og omsorgstjenesten 
skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og 
funksjonshemmede og andre som har behov for det, jf. § 3-3 tredje ledd.  

5.10.2.2 Tannhelsetjenesteloven   
Helsefremmende og forebyggende arbeid står sentralt i tannhelsetjenesteloven. Etter 
tannhelsetjenesteloven har fylkeskommunen et ansvar for folkehelsearbeid både overfor 
befolkningen generelt (befolkningsansvaret) og overfor enkeltpersoner (gruppeansvaret). 
Det følger av tannhelsetjenesteloven § 1-2 at "fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i 
befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for nødvendig forebyggelse og 
behandling". Videre skal fylkeskommunen spre opplysning om og øke interessen for hva 
den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme tannhelsen. Av merknadene til 
bestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 49 (1982-1983), går det frem at i tillegg til å forebygge og 
behandle tannsykdom eller skade, har fylkeskommunens tannhelsetjeneste også som 
oppgave å påvirke forhold i nærmiljø og samfunn for derved å fremme tannhelsen. Etter 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd første punktum skal den offentlige 
tannhelsetjenesten organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. I tillegg skal den 
gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte grupper i befolkningen, jf. § 1-3 
første ledd andre punktum bokstav a til e. I § 1-3 andre ledd presiseres det at 
forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling. 

5.10.2.3 Folkehelseloven   
Reglene i folkehelseloven kapittel 2 og kapittel 4 pålegger både kommunen og 
fylkeskommunen et generelt ansvar for folkehelsearbeid.  

Av folkehelseloven § 4 fremgår at kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, 
gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å 
beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen 
er tillagt, herunder tjenesteyting. Kommunen har plikt til å ha nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i kommunen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
denne, jf. folkehelseloven § 5.  

Det følger av folkehelseloven § 20 at fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de 
oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom 
regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte 
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fylkets folkehelseutfordringer. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i 
kommunene, blant annet ved å gjøre tilgjengelig opplysninger i henhold til 
folkehelseloven § 21. Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
fylket på populasjonsnivå og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, 
jf. § 21 første ledd. Oversikten skal blant annet baseres på relevant kunnskap fra 
kommunene og tannhelsetjenesten.  

I praksis vil det ikke alltid gå et klart skille mellom tiltak som følger av folkehelseloven 
på den ene siden og henholdsvis tannhelsetjenesteloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven på den andre siden. De lovpålagte pliktene er dels overlappende, 
blant annet for å sikre at viktige helseutfordringer møtes i nødvendig grad av den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. 
Kommunens ansvar for miljørettet helsevern er imidlertid i sin helhet regulert i 
folkehelseloven. Forholdet mellom helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven er 
nærmere beskrevet i Prop. 90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
punkt 11.3.2 side 75 og i Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) punkt 17.6.2 side 227-228.  

5.10.3 Departementets vurdering og forslag 

Overføringen av det offentliges ansvar for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til 
større og mer robuste kommuner medfører at fylkeskommunen ikke lenger vil ha de 
samme virkemidlene for å drive folkehelsearbeid etter folkehelseloven § 20. 
Oppgaveoverføringen innebærer imidlertid ikke at fylkeskommunens folkehelseansvar 
tømmes for innhold. Det vises til at folkehelseloven er sektorovergripende og bygd på 
prinsippet om "helse i alt vi gjør". Det innebærer at plikten til å fremme folkehelsen vil 
gjelde innenfor de samfunnssektorer som fylkeskommunen fortsatt vil ha ansvar for, som 
for eksempel samferdsel og videregående opplæring. Dessuten vil fylkeskommunen 
fremdeles ha plikt til å understøtte kommunenes folkehelsearbeid samt holde oversikt 
over helsetilstanden blant befolkningen i fylket, blant annet basert på årlige 
folkehelseprofiler utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Fylkeskommunen vil ikke lenger 
selv besitte informasjon om tannhelse i samme grad som før, men må innhente slik 
informasjon fra kommunen, jf. folkehelseloven § 21.     

Oppgaveoverføringen innebærer at kommunen får et noe utvidet ansvar for 
folkehelsearbeid etter folkehelseloven. Samtidig får kommunen større mulighet til å se 
utviklingstrekk i befolkningens tannhelse i sammenheng med andre helse- og 
sykdomsforhold og dermed få et samlet bilde av innbyggernes helse- og sykdomstilstand 
samt faktorer som kan påvirke denne. De oppgaver som fylkeskommunen i dag er pålagt 
etter folkehelseloven §§ 20 og 21 vil derfor bli ivaretatt av kommunen etter §§ 4 og 5.  

Oppgaveoverføringen innebærer også en endring av pliktsubjektet og dermed en sterkere 
forankring av ansvaret for helsefremmende og forebyggende arbeid på tannhelseområdet 
hos kommunen som sådan. I motsetning til det som følger av tannhelsetjenesteloven § 1-3 
første ledd første punktum og § 1-2 første punktum, vil dette ansvaret ikke lenger tilligge 
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den offentlige tannhelsetjenesten alene og vil heller ikke være begrenset av virkemidler 
som kun finnes innenfor kommunens tannhelsetjeneste.  

Når det gjelder kommunens fremtidige ansvar for helsefremmende og forebyggende 
tannhelsearbeid, vil bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og 
folkehelseloven § 4 slik de lyder i hovedsak være dekkende for det befolkningsrettede 
arbeidet på tannhelsefeltet. Dagens ansvar for å organisere forebyggende tannhelsetiltak 
for hele befolkningen gjennom opplysning, råd og veiledning mv., vil ligge innbakt i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 første ledd.  

Ansvaret for folkehelsearbeid på individ-/gruppenivå vil bli videreført ved at dagens 
bestemmelse i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd andre punktum bokstav a til e tas 
inn i ny § 3-2 b i helse- og omsorgstjenesteloven. Det foreslås ikke å videreføre 
bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd tredje punktum om at 
forebygging skal prioriteres før behandling. Det vises til departementets vurdering og 
forslag når det gjelder ulike prioriteringsbestemmelser under punkt 5.9.11.   

Det foreslås at henvisningen til begrepet "tannhelsetjenesten" i folkehelseloven § 21 tas ut 
som følge av at tannhelsetjenester ikke lenger vil være en del av fylkeskommunens 
lovpålagte oppgaver. Se forslaget til lovendring under punkt 10.3.1.   

5.10.4 Økonomiske og administrative vurderinger  

Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring av gjeldende rett og pålegger kommunen 
tilsvarende plikter som fylkeskommunen har i dag etter folkehelseloven. Forslaget vil 
ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som følger av 
oppgaveoverføringen og virksomhetsoverdragelsen. Det er grunn til å anta at forslaget 
kan innebære administrative forenklinger ettersom tannhelsepersonell som er involvert i 
helsefremmende og forebyggende arbeid, får samme arbeidsgiver som øvrig kommunalt 
personell. Forslaget vil kunne gi synergieffekt for det samlede kommunale 
folkehelsearbeid. 

5.11 Forholdet til privat tannhelsevirksomhet  

Under dette punktet drøftes behovet for å videreføre gjeldende lovbestemmelser om 
kommunens adgang til å inngå avtaler med privatpraktiserende tannhelsepersonell om 
pasientbehandling, jf. punkt 5.11.1. Videre drøftes behovet for at departementet gjennom 
forskrift skal ha adgang til å stille krav til private ytere av tannhelsetjenester som ikke har 
avtale med kommunen, jf. punkt 5.11.2.  

5.11.1 Avtaler med private tjenesteytere  

5.11.1.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven gjelder også for private tjenesteytere 
som har avtale med kommunen om å yte tjenester på vegne av kommunen. Dette følger av 
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virkeområdebestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2 første ledd, hvor det 
fremgår at "loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av 
kommunen og private som har avtale med kommunen, når ikke annet følger av loven 
her".  

Videre fremgår det av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd første punktum at 
kommunens ansvar for å sørge for tilgjengelige helse- og omsorgstjenester, kan ivaretas 
enten ved at kommunen selv yter tjenestene eller ved at kommunen inngår avtale med 
andre offentlige eller private tjenesteytere. Det betyr at det er kommunen som har det 
overordnede ansvaret for å sørge for et nødvendig og forsvarlig tilbud, selv om tjenestene 
ytes av andre etter avtale. Kommunen kan med andre ord ikke organisere seg bort fra 
dette ansvaret. Loven § 3-1 femte ledd andre punktum inneholder et forbud mot 
overdragelse av slike avtaler.  

Utgifter til privat praksis som drives etter avtale med kommunen, skal helt eller delvis 
dekkes av kommunen etter nærmere avtale mellom den privatpraktiserende og 
kommunen, jf. loven § 11-1 tredje ledd.   

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd fremgår at departementet i forskrift 
kan gi nærmere bestemmelser om privat helse- og omsorgsvirksomhet i kommunen, 
herunder om kvalitets- og funksjonskrav. Dette gjelder også private tjenesteytere som 
ikke har avtale med kommunen. Bestemmelsen er nærmere kommentert under punkt 
5.11.2. 

Tannhelsetjenesteloven  

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 1-1 tredje ledd at den offentlige tannhelsetjenesten 
omfatter tannhelsetjeneste som utføres på gruppene som er nevnt i loven § 1-3 enten av 
fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannleger som har inngått avtale 
med fylkeskommunen etter loven § 4-1. Av bestemmelsen i § 4-1 første ledd fremgår at 
dersom pasientens utgifter til tannpleie helt eller delvis skal kunne godtgjøres av 
fylkeskommunen, jf. § 5-1 andre ledd, må den privatpraktiserende tannlegen ha skriftlig 
avtale med fylkeskommunen. Det følger av § 5-1 andre ledd at pasientens utgifter til 
behandling som er utført i privat praksis etter avtale med fylkeskommunen, helt eller 
delvis skal dekkes av fylkeskommunen på samme måte som om tilbudet hadde vært gitt 
av fylkeskommunens ansatte tannleger. Bestemmelsen i § 4-1 andre ledd slår fast at slike 
avtaler ikke kan overdras. Tannhelsetjenesteloven § 4-2 inneholder bestemmelser om krav 
til kunngjøring av ledig avtale, krav til faglig skikkethet mv. Bestemmelsen i § 4-2 andre 
ledd inneholder en hjemmel for at departementet kan gi forskrifter om privat virksomhet 
innen den offentlige tannhelsetjenesten, om kunngjøring, om fremgangsmåte ved valg 
blant søkere og om avtalevilkår. Slik forskrift er ikke gitt.    

5.11.1.2 Departementets vurdering og forslag  
Mens helse- og omsorgstjenesteloven gjelder avtaler med "private tjenesteytere" generelt, 
er tannhelsetjenesteloven begrenset til å gjelde avtaler med "privatpraktiserende 
tannlege". Fylkeskommunen er dermed i praksis forhindret fra å inngå avtaler med for 
eksempel privatpraktiserende tannpleier for å oppfylle sitt lovpålagte ansvar for å sørge 
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for et regelmessig og oppsøkende tilbud og nødvendig tannhelsehjelp til bestemte grupper 
i befolkningen. Det vises her til at det følger forutsetningsvis av loven at 
fylkeskommunens ansvar for å dekke utgifter til tannbehandling er begrenset til 
behandling som er utført i privat tannlegepraksis. Videre må det være inngått avtale med 
privatpraktiserende tannlege for at pasientens utgifter til tannbehandling skal kunne 
godtgjøres av fylkeskommunen. Av hensyn til harmonisering med helse- og 
omsorgstjenesteloven bestemmelser, er det etter departementets vurdering ikke lenger 
naturlig eller hensiktsmessig å videreføre en slik lovfestet begrensing i den kommunale 
organisasjonsfriheten.  

Etter departementets vurdering tilsier utviklingen på dette området at det for å oppfylle 
lovpålagte oppgaver også vil kunne være aktuelt for kommunen å inngå avtale om 
tannhelsetjenester for pasienter med annet privatpraktiserende helsepersonell enn 
tannleger.  Fylkeskommunens ansatte tannpleiere ivaretar i dag langt på vei de 
regelmessige tannhelseundersøkelsene av barn og unge samt det oppsøkende tilbudet til 
beboere i institusjon og overfor de som mottar hjemmesykepleie. Gjennom innføring av 
stønad fra folketrygden til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende tannpleier, 
er det forutsatt at tannpleiere har fått et mer selvstendig behandlingsansvar, særlig ved 
behandling av periodontitt. Per i dag er det på landsbasis om lag 40 til 50 tannpleiere som 
er selvstendig næringsdrivende.  

Når det gjelder bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 4-1 første ledd, jf. § 5-1 andre 
ledd, om krav til avtale med privatpraktiserende tannlege for godtgjøring av pasientens 
behandlingsutgifter, ble de tilsvarende bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven av 
1982 ikke videreført i helse- og omsorgstjenesteloven. I Prop. 91 L (2010-2011) punkt 
14.4.3.2 side 164 uttaler departementet at, uavhengig av om det er et krav i loven eller 
ikke, så vil en kommune måtte inngå avtale med en selvstendig næringsdrivende eller et 
selskap dersom kommunen ønsker at disse skal yte helse- og omsorgstjenester for 
kommunen. Departementet viser i lovforarbeidene til at det derfor ikke er nødvendig med 
en lovregulering av at det skal inngås avtale og at en videreføring ikke vil bringe større 
klarhet i forventningene til de private tjenesteyterne. Videre vises det til at 
folketrygdloven kapittel 5 regulerer hvilke tjenesteytere som kan kreve refusjon, og at 
også av denne grunn er et krav om avtale i den nye loven overflødig.  

Departementet understreker at til forskjell fra kommunale helsetjenester som for 
eksempel ytes av fastlege og fysioterapeut, finansieres fylkeskommunale 
tannhelsetjenester i liten grad av refusjoner fra folketrygden. Folketrygdloven §§ 5-6 og 
5-6a oppstiller heller ikke krav om at fylkeskommunen må ha inngått avtale om 
driftstilskudd med private tannpleiere eller tannleger for at pasienten skal ha rett til stønad 
til dekning av utgifter til tannhelsehjelp. Mens helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 
tredje ledd omhandler "utgifter til privat praksis", gjelder tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 
og 5-1 "pasientenes utgifter til behandling". Denne forskjellen i uttrykksmåte er tilsiktet 
og har sammenheng med at avtaler etter helse- og omsorgstjenesteloven i hovedsak dreier 
seg om at kommunen yter driftstilskudd til privat helsevirksomhet basert på tildeling av 
avtalehjemler og at pasienten vanligvis har rett til stønad til dekning av utgifter til 
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helsetjenester fra folketrygden. Avtaler med private tannleger bærer preg av å være 
ordinære avtaler om kjøp av tjenester, og hvor pasienten som regel ikke har rett til stønad 
fra folketrygden til tannbehandlingen. Slike avtaler kan sammenlignes med kommunens 
avtaler med private om kjøp av sykehjemsplasser. Siden dette er en forskjell av reell 
betydning, mener departementet at bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 4-1 første 
ledd bør videreføres, ved at den tas inn i kapittel 11 om finansiering i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Se forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 
tredje ledd under punkt 5.19.1.  

Med hensyn til forbudet mot å overdra avtaler i tannhelsetjenesteloven § 4-1 andre ledd, 
uttaler departementet i Prop. 91 L (2010-2011) at avtaler om å yte tjenester for det 
offentlige mot kompensasjon ikke skal omsettes i det private markedet. Selv om forbudet 
mot å overdra avtaler om å yte helse- og omsorgstjenester for kommunen kunne vært 
regulert i de enkelte avtalene, har departementet lagt til grunn at prinsippet er så vidt 
viktig at det bør lovfestes. Departementet foreslår derfor å videreføre bestemmelsen i 
tannhelsetjenesteloven § 4-1 andre ledd uendret gjennom helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 3-1 femte ledd.  

Når det gjelder vilkår for tildeling av avtale i form av kunngjøring, faglig skikkethet mv., 
har departementet vurdert dette spørsmålet i Prop. 91 L (2010-2011), hvor det legges til 
grunn at kommunen uavhengig av bestemmelsene i ny helse- og omsorgstjenestelov, vil 
måtte følge de alminnelige reglene for ansettelser og avtaleinngåelse. Ifølge det 
ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet er hovedregelen krav om utlysning av offentlige 
stillinger og at den best kvalifiserte søkeren skal få stillingen. Disse kravene gjelder 
enhver yrkesgruppe i kommunal sektor, uavhengig av en lovfesting. I lovforarbeidene har 
derfor departementet lagt til grunn at det heller ikke er naturlig å lovfeste slike 
allmenngyldige forvaltnings- og kontraktsrettslige prinsipper i ny lov om helse- og 
omsorgstjenester. Departementet foreslår på denne bakgrunn ikke å videreføre 
bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 4-2 første ledd i helse- og omsorgstjenesteloven.  

For så vidt gjelder bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven 4-2 andre ledd som gir hjemmel 
for i forskrift å regulere privat virksomhet, kunngjøring av ledig avtale, om 
fremgangsmåte ved valg av søkere og om avtalevilkår, finner departementet at det ikke er 
behov for å videreføre denne hjemmelen med eksisterende ordlyd. Den tilsvarende 
bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 4-2 andre ledd ble videreført i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd, som har en mer generell ordlyd. Det betyr at den 
adgangen fylkeskommunen i dag har til å gi forskrifter om privat tannhelsevirksomhet 
som har avtale med fylkeskommunen, foreslås videreført uten at det er behov for 
endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd. Se punkt 5.11.2, hvor 
behovet for regulering av privat tannhelsevirksomhet med og uten avtale er omtalt.  
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5.11.2 Private tjenesteytere uten avtale med kommunen 

5.11.2.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Det vises innledningsvis til omtalen av det saklige virkeområdet for helse- og 
omsorgstjenesteloven under punkt 5.6.2. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 
1-2 første ledd at loven gjelder for tjenester som tilbys eller ytes av kommunen eller 
private som har avtale med kommunen, "når ikke annet følger av loven her". 
Utgangspunktet er dermed at loven ikke gjelder direkte for private tjenesteytere uten 
avtale med kommunen, med mindre dette følger særskilt av de enkelte bestemmelsene i 
loven. Dette vil derfor bero på en tolkning av den enkelte lovbestemmelse. Det må kreves 
klare holdepunkter i loven eller forarbeidene for å pålegge private tjenesteytere plikter.  

En slik klar hjemmel finnes i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd, hvor det 
fremgår at departementet har adgang til å gi nærmere bestemmelser om privat helse- og 
omsorgsvirksomhet i kommunen, herunder om kvalitets- og funksjonskrav. Dette gjelder 
også private tjenesteytere som ikke har avtale med kommunen. Dette er en videreføring 
av kommunehelsetjenesteloven § 4-2 andre ledd, jf. departementets uttalelser i Prop. 91 L 
(2010-2011) side 490. Kommunehelsetjenesteloven § 4-2 andre ledd ga departementet 
hjemmel til å gi nærmere forskrifter om "privat virksomhet innen helsetjenesten i 
kommunene". Presiseringene i helse- og omsorgstjenesteloven begrunnes med at kravene 
til tjenester utført av virksomheter uten avtale med kommunen, i all hovedsak bør være de 
samme som til de virksomhetene som yter tjenester på vegne av kommunen, jf. Prop. 91 L 
(2010-2011) punkt 14.4.3.1 side 164. Hjemmelen er videre presisert slik at det tydelig går 
frem av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd at det kan stilles kvalitets- og 
funksjonskrav. Denne presiseringen er ny, men innebærer ingen endret rettstilstand. Det 
samme gjelder presiseringen av at forskriftene vil kunne regulere private tjenesteytere 
som ikke har avtale med kommunen.  

Tannhelsetjenesteloven  

Tannhelsetjenesteloven § 1-1 andre ledd slår fast at fylkeskommunen har ansvar for Den 
offentlige tannhelsetjenesten. Begrepet "Den offentlige tannhelsetjenesten" er avgrenset i 
§ 1-1 tredje ledd, hvor det fremgår at Den offentlige tannhelsetjenesten blant annet 
omfatter tannhelsetjenester utført av privatpraktiserende tannleger som har avtale med 
fylkeskommunen etter § 4-1, for å gi et tilbud til gruppene nevnt i § 1-3. Det er derfor på 
det rene at tannhelsetjenesteloven gjelder for private tannleger som utfører behandling 
etter avtale med fylkeskommunen. Loven gjelder kun for det offentliges ansvar for 
tannhelsetjenester. Privatpraktiserende tannleger uten avtale med fylkeskommunen kan 
ikke pålegges forpliktelser etter loven. Privatpraktiserende tannleger vil bare bli berørt 
direkte ved at den offentlige tannhelsetjenesten inngår avtale med dem om utføring av 
tjenester overfor de prioriterte gruppene.  

I likhet med helse- og omsorgstjenesteloven er utgangspunktet at tannhelsetjenesteloven 
som sådan ikke gjelder direkte for private tjenesteytere uten avtale med kommunen, med 
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mindre dette følger særskilt av de enkelte bestemmelsene i loven. Dette vil derfor bero på 
en tolkning av den enkelte lovbestemmelse. Det må imidlertid kreves klare holdepunkter i 
loven eller forarbeidene for å pålegge private plikter. Tannhelsetjenesteloven § 4-2 andre 
ledd åpner for at departementet kan gi forskrifter om "privat tannhelsevirksomhet innen 
Den offentlige tannhelsetjenesten". Bestemmelsen er bygget over samme lest som den 
tidligere bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 4-2 andre ledd, og må forstås på 
samme måte med den begrensningen som ligger i begrepet "Den offentlige 
tannhelsetjenesten". Det vil si at forskriftshjemmelen er begrenset til å omfatte regulering 
av virksomheten til private tannleger som har avtale med fylkeskommunen, og ikke 
private tannleger uten slik avtale.  

5.11.2.2 Departementets vurdering og forslag  
Departementet finner det hensiktsmessig at forskriftshjemmelen i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 fjerde ledd andre punktum også kan gis anvendelse for 
tannhelsetjenester som utføres av private som ikke har avtale med kommunen, på samme 
måte som for private ytere av andre helse- og omsorgstjenester.  

Spørsmålet er hvilket behov det vil være for å ha en hjemmel for regulering av privat 
tannhelsevirksomhet med og uten avtale. Hittil er det kun gitt forskriftsbestemmelser om 
kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 
tredje ledd. Kapittel 4 i forskrift 29. august 2012 nr. 842 om fastlegeordningen i 
kommunene inneholder bestemmelser om funksjons- og kvalitetskrav. Her stilles blant 
annet krav om tilgjengelighet innenfor åpningstid (svartid på telefon, mulighet for 
elektronisk timebestilling etc.), hjemmebesøk, bruk av tolk, rapportering av data til 
styrings- og kvalitetsformål mv. I motsetning til privat tannhelsepersonell, har fastlegene 
avtale med kommunen. Kommunen har derfor i utgangspunktet bedre mulighet for styring 
av privat allmennlegevirksomhet.  

Private tannleger uten avtale med fylkeskommunen utgjør i dag hoveddelen (om lag 70 
prosent) av tannleger i klinisk praksis. Størrelsesforholdet mellom den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten og privat sektor er et helt annet enn størrelsesforholdet mellom 
kommunen og private tjenesteytere uten avtale med kommunen. Dette faktum kan trekke i 
begge retninger. Behovet for å regulere privat tannhelsevirksomhet er i første rekke 
knyttet til privatpraktiserende tannpleiere og tannleger som praktiserer med 
trygderefusjon. Slik regulering må forankres i annet lovverk enn i helse- og 
omsorgstjenesteloven, for eksempel i folketrygdloven. En rekke krav til privat 
tannhelsevirksomhet vil allerede følge av internkontrollforskriften. På den andre siden vil 
kommunen få overført det særskilte ansvaret for å samordne den offentlige 
tannhelsetjenesten og privat sektor, slik at de samlede ressursene kan brukes best mulig. 
Kommunen vil også få ansvar for å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for 
befolkningen. På denne bakgrunn kan det være aktuelt å stille krav til privat 
tannhelsevirksomhet om for eksempel særskilte kvalifikasjoner, kapasitet, deltagelse i 
folkehelsearbeid, opplysninger om tannhelsetilstanden til voksne (ikke individdata) for 
planformål og andre opplysninger som er relevante i samordningssammenheng.  
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5.11.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om at hjemmelen for å forskriftsfeste krav til privat helse- og 
omsorgsvirksomhet som ikke har avtale med kommunen også skal gis anvendelse for 
privat tannhelsevirksomhet, innebærer en utvidelse i forhold til gjeldende rett etter 
tannhelsetjenesteloven. Hjemmelen vil kunne gjøre det enklere for kommunen å innhente 
data til bruk i planleggings-, styrings- og samordningsøyemed. Økonomiske og 
administrative konsekvenser for private tjenesteytere uten avtale vil bero på hvorvidt 
departementet benytter denne adgangen til å gi slike forskrifter, og vil bli vurdert i den 
sammenheng. Hjemmelen er hittil ikke benyttet overfor private ytere av andre helse- og 
omsorgstjenester.  

5.12 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid  

5.12.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

I helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 første ledd er det presisert at kommunens 
overordnede ansvar for nødvendige helse- og omsorgstjenester etter loven § 3-1 første 
ledd innebærer en plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester 
innad i kommunen og med andre tjenesteytere, der dette er nødvendig for å tilby tjenester 
som er omfattet av loven. Videre følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 andre 
ledd at kommunen er pålagt å samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og 
stat, slik at helse- og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet. I de 
generelle merknadene i Prop. 91 L (2010-2011) punkt 12.6.5 side 142 uttaler 
departementet at samarbeid mellom ulike deltjenester og tjenestenivå er påkrevd for at 
man skal være i stand til å gi den enkelte og befolkningen generelt best mulig helse- og 
omsorgstjeneste.     

De regionale helseforetakene har plikt til å legge til rette for samarbeid mellom ulike 
helseforetak innad i det regionale helseforetaket, med andre regionale helseforetak, 
fylkeskommuner, kommuner eller andre tjenesteytere, jf. lov 2. juli 1999 nr. 61 om 
spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1e første ledd. Bestemmelsen svarer til helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-4 andre ledd og er tatt inn i loven for å sikre likeverdig og 
gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommuner og helseforetak.  

Kapittel 6 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser som stiller krav til 
samarbeid mellom kommuner og regionale helseforetak mv. Alle kommuner har plikt til å 
inngå samarbeidsavtale med foretak i helseregionen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 
6-1 første ledd. Bestemmelsen har som målsetting å fremme samhandling mellom 
kommuner og helseforetak. Tilsvarende plikt er derfor pålagt de regionale helseforetakene 
etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e andre ledd. Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 
stiller minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen.   
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-6 åpner for at departementet ved forskrift eller 
enkeltvedtak kan pålegge kommuner å samarbeide når det anses påkrevd av hensyn til en 
forsvarlig løsning av oppgaver innen kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
Departementet kan gi bestemmelser om hvilke oppgaver det skal samarbeides om, og om 
fordelingen av utgifter.   

Tannhelsetjenesteloven 

Tannhelsetjenesteloven § 6-3 åpner for at fylkeskommuner kan inngå avtaler med 
hverandre om samarbeid om lovpålagte oppgaver. Dette følger også av den alminnelige 
friheten fylkeskommuner har til å organisere tjenesteytingen slik den selv finner mest 
hensiktsmessig. Et eksempel på slikt interkommunalt samarbeid er samarbeid om 
etablering og drift av odontologiske spesialisthelsetjenester, forskning, råd/veiledning og 
etter- og videreutdanning ved de regionale odontologiske kompetansesentrene. For øvrig 
finnes det ingen bestemmelser i tannhelsetjenesteloven som regulerer samarbeid eller 
samhandling med andre forvaltningsnivå. I motsetning til helse- og omsorgstjenesteloven, 
inneholder ikke tannhelsetjenesteloven hjemmel for å påby interkommunalt samarbeid 
mellom flere fylkeskommuner.  

5.12.2 Departementets vurdering og forslag 

Oppgaveoverføringen vil medføre at ansatte i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten får samme arbeidsgiver og ledelse. Dette vil 
kunne gjøre det lettere å samarbeide internt i kommunen mellom ulike fagmiljøer, 
deltjenester eller kommunale etater. Videre vil bestemmelsene om samhandling og 
samarbeid i helse- og omsorgstjenesteloven også få anvendelse på kommunens 
tannhelsetjeneste. Tannhelsepersonell samarbeider med personell ved helsestasjon, 
skolehelsetjeneste, barnehage, grunnskole og i kommunens barnevernstjeneste. 
Regelmessige tannhelseundersøkelser for barn og unge gir mulighet for at 
tannhelsepersonell kan gjenkjenne symptomer i munnhulen som kan gi mistanke om 
omsorgssvikt, spiseforstyrrelser og i enkelte tilfelle seksuelle overgrep. For å kunne gi et 
regelmessig og oppsøkende tilbud til psykisk utviklingshemmede og til grupper av eldre 
og uføre i institusjon og i hjemmesykepleie, samarbeider tannhelsepersonell med den 
kommunale omsorgstjenesten. Når tannhelsetjenesten blir et kommunalt ansvar vil mulige 
forvaltningsmessige barrierer ikke lenger være til hinder for samhandling og samarbeid 
mellom tannhelsepersonell og øvrige kommunale tjenester.  

På enkelte områder samarbeider tannhelsepersonell med spesialisthelsetjenesten om 
tannhelsetilbudet til pasienter som den fylkeskommunale tannhelsetjenesten henviser for 
utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, og til pasienter som er innlagt i 
helseinstitusjon over tid. Dette kan for eksempel gjelde koordinert oppfølging av barn og 
unge som oppholder seg på sykehus over kortere eller lengre tid og personer med 
rusavhengighet som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller legemiddelassistert 
rusbehandling (LAR). Det kan også være aktuelt for kommunen og de regionale 
odontologiske kompetansesentrene å samarbeide med de regionale helseforetakene om 



Side 153 av 301 

tilbudet om spesialisttannhelsetjenester til befolkningen generelt og de prioriterte 
gruppene spesielt, og om forskning, fagutvikling og etterutdanning. Et slikt samarbeid 
kan inngå som en del av den lovpålagte samarbeidsavtalen mellom kommune og regionalt 
helseforetak.  

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 andre ledd foreslås videreført 
uendret siden det fortsatt kan være aktuelt for kommunen å samarbeide med 
fylkeskommunen, selv om fylkeskommunen ikke lenger skal ha ansvar for 
tannhelsetjenester. Det vises blant annet til de plikter knyttet til forebyggende helsearbeid 
som fylkeskommunen fortsatt vil være pålagt etter folkehelseloven.  

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-6 som gir departementet hjemmel for 
å påby interkommunalt samarbeid mellom kommuner om helse- og omsorgstjenester, vil 
med oppgaveoverføringen også kunne få anvendelse for tannhelsetjenester. Dette vil være 
nytt i forhold til gjeldende rett. Det avgjørende er at tannhelsetjenester er tilgjengelige for 
hele befolkningen i kommunen og at pasienter med rettigheter til tannhelsehjelp får tilbud 
om gode og forsvarlige tjenester. Særlig i små kommuner uten egen tannklikk kan 
samarbeid med nabokommuner derfor være nødvendig. Departementet er av den 
oppfatning at samarbeid mellom kommuner i utgangspunktet bør inngås på frivillig basis. 
Mulige aktuelle samarbeidsmodeller er beskrevet under punkt 5.22.4. I tilfeller hvor 
fraværet av samarbeid utgjør en risiko for at pasientene ikke får de tannhelsetjenester de 
har krav på, må departementet ha mulighet til å påby slikt samarbeid. Departementet antar 
imidlertid at det ikke vil være særlig aktuelt å pålegge interkommunalt samarbeid, fordi 
kommunene selv ser egeninteressen av å inngå slikt samarbeid. Bestemmelsen i § 6-6 må 
anses som en snever unntaksregel, hvor det skal svært mye til for å gi slikt pålegg.   

Det vises for øvrig til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 
Oppgavemeldingen, jf. Meld. St. 14 (2014-2015) punkt 3.4 side 24, har varslet at 
departementet utreder en generell hjemmel til å pålegge interkommunalt samarbeid som 
vil kunne erstatte særbestemmelser om dette. Dette er også omtalt i 
Kommuneproposisjonen 2017, jf. Prop. 123 S (2015-2016).   

Departementet ser ikke grunn til å videreføre en bestemmelse om at kommuner kan inngå 
samarbeidsavtaler om oppgaveløsningen på tannhelsefeltet. Bestemmelsen i 
tannhelsetjenesteloven § 6-3 anses overflødig da det ikke er nødvendig å lovregulere 
adgangen til frivillig å inngå denne type samarbeid. 

5.12.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven som stiller krav til samhandling og 
samarbeid med andre deltjenester i kommunen og med andre tjenesteytere er nye, sett i 
forhold til hva fylkeskommunen er pålagt i dag. Selv om tannhelsetjenesteloven ikke 
inneholder krav til samarbeid med kommunen eller spesialisthelsetjenesten, foregår det i 
dag omfattende samarbeid mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og ulike 
kommunale tjenester og i begrenset grad med spesialisthelsetjenesten. Bestemmelsene i 
helse- og omsorgstjenesteloven legger ingen føringer for hvordan samarbeidet innad i 
kommunen eller med andre skal foregå. Det er det samarbeidet som til enhver tid faktisk 
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pågår som eventuelt vil ha økonomiske og administrative konsekvenser. Det legges til 
grunn at fjerning av eventuelle forvaltningsmessige barrierer for samarbeid som følge av 
forankring av tannhelsetjenester som et kommunalt ansvar, kan innebære enklere 
administrative forhold. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten på tannhelsefeltet vil 
kunne inngå i samarbeidsavtaler som kommunen har inngått med det regionale 
helseforetaket som ledd i samhandlingsreformen. Adgangen for departementet til å 
pålegge interkommunalt samarbeid er ny i forhold til tannhelsetjenester. Eventuelle 
konsekvenser vil imidlertid avhenge av i hvilken grad hjemmelen faktisk blir benyttet.   

5.12.4 Ansvar for samordning av offentlige og private tannhelsetjenester  

5.12.4.1 Gjeldende rett 
Etter tannhelsetjenesteloven § 1-4 har fylkeskommunen ansvar for samordning av den 
offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor. Formålet med samordningen er å sikre at 
det er tilgjengelige tannhelsetjenester for hele befolkningen i fylket, jf. 
tannhelsetjenesteloven § 1-1 første ledd. På landsbasis er privat sektor dominerende når 
det gjelder å yte tannhelsetjenester. Verken loven eller dens forarbeider kaster lys over 
hva som ligger i begrepet "samordning". Bestemmelsen sier heller ingenting om hvilke 
virkemidler fylkeskommunen har for å samordne virksomheten med privat sektor.   

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 inneholder i dag ingen tilsvarende bestemmelse om 
samordning av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og privat sektor. Dette har 
blant annet sammenheng med at innslaget av helprivate tjenester (uten avtale med 
kommunen) på disse områdene er marginalt.  

5.12.4.2 Departementets vurdering og forslag  
Samordningsansvaret innebærer ansvar for at de samlede tannhelseressursene i fylket 
utnyttes best mulig. Samordningen skal sikre at hele befolkningen har tilstrekkelig tilgang 
på tannhelsetjenester, inkludert spesialisttannhelsetjenester. I den forbindelse er 
planlegging viktig. Det vises til fylkeskommunens spesifikke planleggings- og 
tilretteleggingsplikt på tannhelseområdet som følger av tannhelsetjenesteloven § 1-3a. 
Bestemmelsen er nærmere omtalt under punkt 5.8.3 og 5.15.2. En lignende bestemmelse 
om kommunens plikt til å planlegge virksomhet som den har ansvar for, følger av helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Kommunen har et i tillegg et generelt ansvar 
for å fremme folkehelse innenfor sine sektorområder, blant annet gjennom planlegging. 
Oversikt over folkehelseutfordringer i kommunen skal inngå som grunnlag for arbeidet 
med kommunens planstrategi, jf. folkehelseloven § 6.  

I tillegg gir tannhelsetjenesteloven § 1-5 hjemmel for at fylkeskommunen kan pålegge 
”helsepersonell som arbeider innenfor rammen av denne lov” å gi opplysninger til bruk 
for planlegging, styring og utvikling av tannhelsetjenesten i fylkeskommunen. 
Bestemmelsen omfatter ikke bare tannhelsepersonell som er ansatt i fylkeskommunen, 
men også private tjenesteytere som har avtale om utføring av tannbehandling på vegne av 
fylkeskommunen. Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 5.16.7. Tilsvarende 
bestemmelse er gitt i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8. En annen aktuell bestemmelse 
i styrings- og samordningsøyemed er tannhelsetjenesteloven § 1-3b som pålegger 
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fylkeskommunen plikt til å ta imot og registrere meldinger om helsepersonell i 
fylkeskommunen og i tannhelsetjenesten. Formålet er å gi myndighetene oversikt over 
helsepersonelldekningen som grunnlag for å kunne ivareta tilgjengelighetsansvaret og for 
å kunne iverksette styringstiltak ved behov. Bestemmelsen er nærmere omtalt i punkt 
5.16.6. En tilsvarende bestemmelse finnes i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7.  

Grunnlaget for planlegging er innhenting og analyse av nødvendige data. For å kunne 
samordne offentlige og private tannhelsetjenester må kommunen ha tilgang til nødvendige 
data angående den private sektor for planformål. Kommunen vil kunne hente slike data 
fra flere kilder. KOSTRA-statistikken til SSB vil gi oversikt over antall årsverk av 
tannhelsesekretærer, tannpleiere, allmenntannleger og tannlegespesialister i så vel 
offentlig som privat tannhelsetjeneste. Dermed kan kommunen vurdere de samlede 
tilgjengelige tannhelseressursene i egen kommune (i dag har statistikken fylke som enhet) 
og i nabokommuner/fylket/regionen. Ut fra disse dataene vil kommunen kunne vurdere 
hvorvidt den samlede kapasiteten anses tilstrekkelig. Vurderingene av tilgjengeligheten til 
spesialisttjenester må imidlertid vurderes særskilt. Kommunen vil også kunne innhente 
nærmere opplysninger om praksissted mv. for den private sektor ved hjelp av "gule sider" 
og ved å samarbeide med lokal tannlegeforening og tannpleierforening.       

Når det gjelder ytterligere muligheter til å innhente nødvendig informasjon om privat 
sektor til planleggings- og samordningsformål, etablerte Forbrukerrådet i 2013 etter 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet en nettbasert prisportal for 
tannhelsetjenester (www.hvakostertannlegen.no). Alle tilbydere av tannhelsetjenester, 
inkludert private, er fra 1. januar 2013 pålagt å registrere sine priser i portalen, jf. 
forskrift 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysning for varer og tjenester § 14. 
Formålet med den nettbaserte løsningen er å styrke forbrukerrettigheter knyttet til 
tannbehandling.  

I tillegg vil prisportalen kunne være en kilde til informasjon om privat sektor i fylket og 
hvor formålet er samordning. Prisportalen inneholder blant annet opplysninger om den 
geografiske plasseringen av private tannklinikker i kommunen/fylket, tilgjengelighet 
(åpningstid, ventetid, fysisk tilgjengelighet), kompetanse/spesialitet, pris mv. Etter 
departementets vurdering er de opplysningene som vil bli offentlig tilgjengelige via 
prisportalen, sammenholdt med de opplysninger som kan skaffes tilveie på annen måte, 
langt på vei dekkende for kommunens planleggings- og samordningsbehov. Prisportalen 
vil bli utviklet videre.       

Departementet finner på denne bakgrunn at behovet for virkemidler knyttet til 
kommunens samordningsansvar kan ivaretas gjennom gjeldende bestemmelser i helse- og 
omsorgstjenesteloven som stiller krav til planlegging samt meldinger om etablering mv. 
av privat praksis. Innholdet i de aktuelle bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven §§ 1-3a, 
1-3b og 1-5 foreslås i hovedsak videreført ved innpasning i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Når det gjelder behovet for innhenting av informasjon om privat 
sektor i samordningsøyemed, vises det også til mulighetene som ligger i prisportalen. 

Departementet ser behov for å videreføre innholdet i bestemmelsen i 
tannhelsetjenesteloven § 1-4 som innebærer at kommunen får ansvar for å samordne den 
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offentlige tannhelsetjenesten og privat sektor. Som beskrevet innledningsvis, er det 
primære formålet med samordning å sørge for at offentlige og private tannhelsetjenester, 
inkludert spesialisttannhelsetjenester, samlet sett er tilgjengelige for hele befolkningen. 
Til sammenligning kan kommunen i større grad bruke driftsavtalene med andre private 
tjenesteytere (for eksempel fastleger og fysioterapeuter) som styrings- og 
samordningsinstrument.   

5.12.4.3 Forslag til lovregulering  
Departementet foreslår at det tas inn en bestemmelse som et nytt andre ledd i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-4 med følgende ordlyd (endringer i kursiv):  

"Kommunen har ansvar for å samordne kommunal og privat tannhelsevirksomhet." 

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.12.4.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget innebærer i sin helhet en videreføring av gjeldende rett og pålegger dermed ikke 
kommunen nye plikter i forhold til hva fylkeskommunen har i dag. Forslaget har ikke 
økonomiske og administrative konsekvenser.   

5.13 Kommunens ansvar for akutt tannhelsehjelp    

5.13.1 Gjeldende rett   

5.13.1.1 Helse- og omsorgstjenesteloven 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. For å oppfylle dette 
ansvaret skal kommunen tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder 
legevakt, heldøgns akuttmedisinsk beredskap og medisinsk nødmeldetjeneste. Dette 
følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav a, b og c.  

Kommunens ansvar for å tilby øyeblikkelig hjelp er eksplisitt nedfelt i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5. Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og 
omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er 
påtrengende nødvendig, jf. § 3-5 første ledd. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp er 
begrenset til å gjelde undersøkelse, behandling eller annen hjelp som det er forsvarlig at 
kommunen yter.  

Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp inntrer ikke dersom kommunen vet at nødvendig hjelp 
vil bli gitt av andre som etter forholdene er nærmere til å gi den i tide, jf. § 3-5 andre 
ledd. Med "andre" tas særlig sikte på spesialisthelsetjenesten, men det kan også tenkes 
andre tjenesteytere, som for eksempel tannlege, jf. Prop. 91 L (2010-2011) side 492. 
Plikten medfører at det kreves raske avklaringer av hvorvidt pasienten kan få et tilbud i 
kommunen eller om vedkommende må oppsøke spesialisthelsetjenesten.  

Bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 er en presisering og videreføring 
av gjeldende rett. Det har også vært ønskelig å speile spesialisthelsetjenestens ansvar for 
øyeblikkelig hjelp med en tilsvarende uttrykkelig lovregulering av kommunens ansvar i 
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ny helse- og omsorgstjenestelov, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 16.6.1 side 212. 
Øyeblikkelig hjelp-plikten etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 første ledd pålegger 
sykehus og fødestuer å straks motta pasienter som trenger somatisk helsehjelp når det 
etter de foreliggende opplysninger må antas at den hjelp institusjonen eller avdelingen 
kan gi er påtrengende nødvendig.  

Kommunens plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 
korresponderer med bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a som gir 
pasient og bruker rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen.  

Fra 1. januar 2016 trådte helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd i kraft. 
Bestemmelsen pålegger kommunene å sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og 
omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten 
gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, 
behandle eller yte omsorg til. Bestemmelsen må ses i sammenheng med 
samhandlingsreformen som innebærer at en større del av pasientforløpene skal overføres 
fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunens 
plikt til å sørge for døgnopphold ved behov for øyeblikkelig hjelp gjelder kun for 
pasienter med somatisk sykdom og ikke for pasienter med rusavhengighet og psykisk 
sykdom, jf. forskrift 13. november 2015 nr. 1287 som er gitt med hjemmel i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 fjerde ledd.  

5.13.1.2 Tannhelsetjenesteloven  
Tannhelsetjenesteloven har ingen bestemmelser som uttrykkelig slår fast 
fylkeskommunens ansvar for å tilby eller yte akutt tannhelsehjelp. Pasienter innenfor de 
prioriterte gruppene vil ha rett til nødvendig tannhelsehjelp. Det er sikker rett at begrepet 
"nødvendig helsehjelp" også omfatter øyeblikkelig hjelp. Betegnelsen "nødvendig 
helsehjelp" er en rettslig minstestandard som innholdsmessig må tillegges samme 
betydning når det er tale om tannhelsetjenester. Det betyr at pasienter innenfor de 
prioriterte gruppene har rett til tannhelsehjelp ved akutt behov.  

Fylkeskommunen har også ansvar for at tannbehandling ved akutt behov er tilgjengelig 
for den øvrige delen av befolkningen som ikke har rettigheter etter 
tannhelsetjenesteloven. Dette ligger implisitt i det generelle uttrykket "tannhelsetjenester" 
i tannhelsetjenesteloven § 1-1 første ledd. I retningslinjer fra Helsedirektoratet fra 1987 
(IK-2608) er det dessuten presisert at et minstekrav til tilgjengelighet må være at akutte 
behov for tannhelsehjelp blir tilfredsstilt uten hensyn til ventelister og prioriteringer for 
alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket. Fylkeskommunen må dermed anses 
ansvarlig for å sørge for at det er tilgang på akutt tannhelsehjelp også for personer utenfor 
de prioriterte gruppene og for personer som midlertidig oppholder seg i fylket, selv om de 
er bosatt i et annet fylke.  

I tillegg vil det enkelte helsepersonell ha plikt til å yte øyeblikkelig hjelp etter 
helsepersonelloven § 7. Plikten etter denne bestemmelsen omfatter "den helsehjelp de 
evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig".   
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I motsetning til kommunen, har fylkeskommunen ikke lovpålagt plikt til å organisere 
tilbudet om akutt tannhelsehjelp i form av tannlegevakt utover ordinær kontortid. 
Organisering av tannlegevakt inngår ikke i den akuttmedisinske kjeden av tjenester 
utenfor sykehus som er regulert i forskrift 30. mars 2015 nr. 231 om krav til og 
organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).    

5.13.2 Departementets vurdering og forslag  

5.13.2.1 Lovfesting av ansvar for akutt tannhelsehjelp 
I den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten er begrepet 
"øyeblikkelig hjelp" som regel knyttet til fare for liv eller permanent tap eller reduksjon 
av helse. En alvorlig smertetilstand kan også omfattes av plikten til å yte øyeblikkelig 
hjelp.   

Når det gjelder tannhelsetjenester vil det i mindre grad kunne oppstå akutte situasjoner 
som er av en slik karakter at de må karakteriseres som en øyeblikkelig hjelp situasjon. I 
tilfeller der skader eller sykdom i munn, kjever eller tenner er av en slik karakter at de 
innebærer fare for liv eller permanent tap/reduksjon av helse, vil pasienten som regel 
uansett bli innlagt på sykehus. Skade på kjeve/tenner vil ofte være en del av et større 
skadebilde med for eksempel hjernerystelse og andre omfattende skader som forutsetter 
sykehusbehandling. Det samme vil være tilfelle for infeksjonstilstander. Selv om 
tilstander i munnhule/kjeve/tenner kan opptre akutt, med for eksempel smerte, infeksjon, 
feber og ubehag, må som regel ikke behandlingen gjennomføres umiddelbart eller innen 
kort tid.  

Det kan være behov for behandling som ikke bør vente til tannlegens åpningstid neste 
dag, men hvor det likevel er tilstrekkelig at behandlingen utføres i løpet av noen timer. 
Dette gjelder for eksempel barn som får slått ut fortenner. Alminnelig tannverk vil 
alternativt kunne lindres med smertestillende, eventuelt på legevakt, for å dempe de 
verste smertene frem til en tannlege kan gi relevant behandling. Omfattende tannbyll 
(abscess) med store hevelser og høy feber bør antakelig behandles samme dag. For de 
fleste voksne vil et akutt problem kunne dreie seg om tannpine, å miste en fylling, deler 
av en tann knekker, en krone eller bro løsner eller en løstsittende protese (gebiss) 
ødelegges. Dette kan innebære ubehag og redusert funksjon i en periode. Ut fra hensynet 
til forsvarlighet kan behandling likevel vanligvis vente til førstkommende virkedag 
innenfor klinikkens ordinære åpningstid.  

De aller fleste pasienter med akutte tannbehandlingsbehov tas direkte under behandling 
hos tannlege. Fylkeskommunen/privat tannlege henviser videre til fastlege, kommunal 
legevaktlege eller spesialisthelsetjenesten ved behov, men behovet for slik henvisning er 
vanligvis begrenset. Når pasienten kommer direkte til akuttbehandling i 
spesialisthelsetjenesten er det ofte som følge av andre og mer omfattende skader som 
involverer ansikt, kjeve og munn, og som hverken fylkeskommunens ansatte eller private 
tannlegespesialister har mulighet eller faglig forutsetning for å behandle.  
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Som følge av oppgaveoverføringen vil kommunen få ansvar både for 
allmenntannhelsetjenester og odontologiske spesialisttjenester. Dette i motsetning til 
andre helse- og omsorgstjenester, hvor ansvaret i dag er fordelt på kommunalt og statlig 
nivå. Det er derfor ikke tilsvarende hensyn til samhandling og oppgavedeling mellom 
forvaltningsnivåene som alene tilsier at det er nødvendig med en eksplisitt lovregulering 
av kommunens akuttansvar for tannhelsetjenester.  

Innpasning av tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer at 
bestemmelsene om øyeblikkelig hjelp i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 første, andre 
og fjerde ledd også vil komme til anvendelse på tannhelsetjenester. Departementet finner 
at bestemmelsene kan gis anvendelse for tannhelsetjenester slik de står, uten at det er 
behov for lovendring. Det betyr at begrepet "øyeblikkelig hjelp" vil omfatte tilfeller med 
behov for akutt tannhelsehjelp. Lovfesting av kommunens ansvar for å tilby akutt 
tannhelsehjelp overfor bestemte persongrupper og ansvar for at akutt tannhelsehjelp er 
tilgjengelig for befolkningen for øvrig, innebærer en klargjøring av gjeldende rett med 
hensyn til det ansvaret fylkeskommunen i dag har etter tannhelsetjenesteloven. Som følge 
av at behovet for akutt tannhelsehjelp vanligvis vil være av begrenset hastekarakter og 
betydning for øvrige kroppsfunksjoner, legger departementet til grunn at bestemmelsene i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 i praksis vil ha mindre betydning for 
tannhelsetjenester. Det vises til formuleringene om at kommunen "straks" skal tilby hjelp 
når det er "påtrengende nødvendig". Ved omfattende tann-, kjeve- og hodeskader som 
krever behandling i sykehus, vil kommunens ansvar uansett være begrenset til 
tannhelsehjelp som det er forsvarlig at kommunen gir.    

Retten til nødvendig tannhelsehjelp for personer i de prioriterte gruppene omfatter også 
rett til akutt tannhelsehjelp. Det vises til departementets vurderinger og forslag under 
punkt 5.21.2.  

5.13.2.2 Bør det lovfestes krav om organisering av kommunal tannlegevakt? 
Med tannlegevakt menes i denne sammenheng en kommunalt organisert virksomhet som 
utenom klinikkenes ordinære åpningstider skal vurdere henvendelser om akutt hjelp, 
herunder foreta behandling mv. som anses nødvendig og ved behov henvise til andre 
instanser med annen kompetanse.  

Departementet foretok sommeren 2011 en kartlegging av fylkeskommunenes organisering 
av akuttilbudet når det gjelder tannhelsetjenester. Tannlegevakt er et typisk sentralisert 
behandlingstilbud, særlig i de større byene. Kartleggingen viser at det i byer og større 
befolkningsområder i de enkelte fylkene er organisert tannhelsehjelp for å ta høyde for 
akutte situasjoner utenom vanlig kontortid, det vil si om ettermiddag/kveld eller på 
avgrensede tidspunkter i helger/på helligdager. I de fleste tilfeller organiseres tilbudet 
som tannlegevakt med ekstra åpningstid fra en til to timer, enten ved fylkeskommunens 
egne ansatte eller ved samarbeid med privatpraktiserende tannleger. Dette tyder på at 
fylkeskommunene har en felles oppfatning av at tilgjengelighetsansvaret også omfatter 
akuttjenester utenom ordinær kontortid. Vektleggingen av hensynet til en 
kostnadseffektiv tjeneste i forhold til vurdert behov har medført at måten å organisere 
tilgjengelighet til akutthjelp på, blant annet antallet tannlegevakter, varierer noe mellom 
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fylkene. Tilbakemeldingen tyder likevel på at alle fylkeskommunene har etablert systemer 
for å ivareta henvendelser vedrørende behov for rådgivning og akutt behandling av 
tannskader hos barn og unge utenom klinikkenes åpningstider. Dette ansvaret er løst på 
ulike måter og er tilpasset lokale forhold, avhengig av geografi, reiseavstander, 
befolkningstetthet mv.  

SSBs Rapport 29/2010 er basert på resultater fra levekårsundersøkelsen i 2008. Rapporten 
beskriver blant annet befolkningens tilfredshet med tilgangen til akutt tannhelsehjelp. 
Levekårsundersøkelsen gir ikke svar på hvorvidt behov for akutt hjelp oppstod på dagtid 
eller utenom ordinær arbeidstid. I rapporten til SSB konkluderes det med at når det 
gjelder tilgjengeligheten, tyder tallene på at tjenestetilbudet er godt når et akutt problem 
melder seg. Etter departementets vurdering kan det fremstå som at ulikhetene i behovet 
for akutt tannhelsehjelp og befolkningens tilfredshet med tilgangen på slik hjelp, i 
hovedsak har sammenheng med den generelle tannlegedekningen i den aktuelle regionen. 
Da levekårsundersøkelsen ble utført i 2008, var det mange ubesatte tannlegestillinger i 
den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i mange fylker, særlig i områder uten private 
tannleger.    

Spørsmålet er om det er tungtveiende grunner som tilsier at det er behov for nærmere 
regulering av hvordan kommunen skal organisere tilbudet om akuttjenester for å oppfylle 
ansvaret for tilgjengelige tannhelsetjenester for hele befolkningen. De vaktordninger som 
finnes er i prinsippet basert på frivillighet. I Oppgavemeldingen legger regjeringen til 
grunn at større kommuner vil kunne redusere behovet for statlig detaljstyring, jf. Meld. 
St. 14 (2014-2015) punkt 7.1 side 70. I meldingen legges hovedprinsippet om juridisk 
rammestyring til grunn for overføring av nye oppgaver til større kommuner. Av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for utforming av statlig 
regelverk rettet mot kommunene, fremgår blant annet at kommunene ikke bør pålegges 
bestemte organisatoriske løsninger når det gjelder måter å løse en oppgave på. De sentrale 
føringene som er nevnt her, tilsier at man i utgangspunktet bør være tilbakeholden med å 
stille krav til hvordan kommunen løser sine oppgaver på.   

Overføringen av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester betyr at kommunen må 
sørge for at hele befolkningen har tilgang på akuttilbud, enten tilbudet gis av kommunen 
selv, i samarbeid med nabokommuner eller av private. Videre må personer innenfor de 
prioriterte gruppene sikres tilbud om tannhelsehjelp i akutte situasjoner. Det betyr at 
kommunen må ha etablert systemer og rutiner for ivaretakelse av behovet for akutt hjelp 
til personer i de prioriterte gruppene utenom klinikkenes ordinære åpningstider, i ferier, 
helger, på helligdager mv. Foruten barn og unge gjelder dette også personer med 
utviklingshemming, personer på institusjon og personer som mottar helsetjenester i 
hjemmet fra kommunen i form av sykepleie. Rekkevidden av kommunens ansvar for akutt 
tannhelsehjelp vil til enhver tid være avgrenset av forsvarlighetskravet, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5.   

Det er et overordnet mål at befolkningen skal ha lik tilgang til helse- og omsorgstjenester, 
inkludert akutt tannhelsehjelp. Tilgjengeligheten må likevel veies opp mot behovets 
omfang, alvorlighetsgrad, hastekarakter og risiko for liv og helse. For kommunen må 
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dette også vurderes opp mot hensynet til en kostnadseffektiv organisering. De 
sykdommer, skader og tilstander som kan avhjelpes ved behandling hos tannlege i akutte 
situasjoner er som regel heller ikke av en slik karakter at liv, helse eller vitale funksjoner 
hos pasienten er truet. Det er et begrenset antall situasjoner som krever behandling innen 
1-2 timer. For voksne pasienter er hastekarakteren av akuttbehandling ved tannskader 
vanligvis av mindre betydning enn for barn, hvor behandling av utslåtte fortenner bør 
behandles innen kort tid slik at tilheling kan skje. Mange akutte situasjoner vil verken 
medføre smerte eller risiko for forverring ved å vente med behandling til neste dag.  

Etterspørselen etter tilgang på akutt tannhelsehjelp utenom ordinær åpningstid varierer 
også fra fylke til fylke, avhengig av geografi, reiseavstander, kommunikasjonsforhold, 
befolkningskonsentrasjon mv. Etter departementets vurdering tilsier dette at det bør være 
opp til den enkelte kommune å avgjøre nivå og omfang av organiseringen av tilgangen på 
akutt hjelp. Kommunen bør i den sammenheng vurdere virkemidler som samarbeid med 
private tannleger om vaktordninger og interkommunalt samarbeid med andre kommuner.              

Departementet finner på denne bakgrunn at det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende 
nasjonale hensyn for å lovfeste et krav om at den enkelte kommune må organisere 
tilbudet om akutt tannhelsehjelp utenfor ordinær kontortid i form av tannlegevakt, på linje 
med legevakt.   

5.13.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget om at øyeblikkelig hjelp-bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 
første, andre og fjerde ledd gis anvendelse på tannhelsetjenester, er i hovedsak en 
presisering og videreføring av gjeldende rett som følger indirekte av 
tannhelsetjenesteloven. Samtidig er bestemmelsene i § 3-5 så vidt utformet at de kan 
innebære en reell utvidelse i forhold til det ansvar fylkeskommunen har i dag for å sørge 
for at akutt tannbehandling er tilgjengelig for befolkningen i fylket. Forslaget pålegger 
ikke kommunen plikt til å organisere tilbud om akutt tannhelsehjelp som døgnåpen 
tannlegevakt. Med et fortsatt stort antall mindre kommuner vil ivaretakelsen av ansvaret 
for at akuttilbud er tilgjengelig for befolkningen i kommunen, kreve interkommunalt 
samarbeid og/eller samarbeid med private tjenesteytere for disse kommunene. Forslaget 
kan dermed innebære visse administrative konsekvenser, avhengig av kommunestørrelse.  

5.14  Pasient- og brukermedvirkning mv.  

5.14.1 Gjeldende rett  

5.14.1.1 Helse- og omsorgstjenesteloven  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 skal sikre pasienters og brukeres innflytelse 
innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten og er bygd opp etter modell av en 
ordning som først ble tatt i bruk i spesialisthelsetjenesteloven, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 
om helseforetak (helseforetaksloven) § 35. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 er ny i 
forhold til kommunehelsetjenesteloven av 1982, men en videreføring av 
sosialtjenesteloven av 1991.  
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 første ledd slår fast prinsippet om at kommunen 
skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av 
kommunens helse- og omsorgstjeneste. Videre skal kommunen sørge for at virksomheter 
som yter helse- og omsorgstjenester som er omfattet av loven, etablerer systemer for 
innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter, jf. § 3-10 andre ledd. 
Disse bestemmelsene skal sikre pasient- og brukermedvirkning på systemnivå innenfor 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men regulerer ikke nærmere hvordan dette 
skal skje. Det vil være opp til den enkelte kommune selv å avgjøre hvordan arbeidet skal 
organiseres for å sikre innhenting av erfaringer og synspunkter fra pasienter og brukere.  

Av § 3-10 tredje ledd følger at helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for 
samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner som 
arbeider med de samme oppgavene som helse- og omsorgstjenesten. Hva det skal 
samarbeides om og på hvilken måte, må avklares av den enkelte kommune. I praksis vil 
det ofte være aktuelt å samarbeide om forebyggende tiltak eller grupperettede tiltak, men 
samarbeidet kan også dreie seg om tiltak for enkeltpersoner.  

I § 3-10 fjerde ledd presiseres det at kommuner innenfor forvaltningsområdet for samisk 
språk i tillegg skal sørge for at samiske pasienters eller brukeres behov for tilrettelagte 
tjenester blir vektlagt ved utforming av tjenesten. Et godt tjenestetilbud tar utgangspunkt i 
den enkelte pasients og brukers behov. For samiske pasienter innebærer et godt 
tjenestetilbud en erkjennelse av at de har en annen språklig og kulturell bakgrunn enn 
majoritetsbefolkningen og de fleste tjenesteytere. I mange tilfeller vil det være mangel på 
kunnskap om samisk språk og kultur blant personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Gjennom henvisningen til sameloven § 3-5 presiseres det at det i disse 
forvaltningsområdene allerede er fastsatt særskilte språkrettigheter for samiske pasienter 
og brukere.  

5.14.1.2 Tannhelsetjenesteloven  
Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen tilsvarende generell bestemmelse om pasient- og 
brukermedvirkning på systemnivå som blant annet vektlegger hensynet til samiske 
pasienters behov for tilrettelagte tjenester.   

5.14.2 Departementets vurdering og forslag  

Departementet legger til grunn at kravene til pasient- og brukerinnflytelse og samarbeid 
med brukerorganisasjoner også bør få anvendelse ved kommunens planlegging og 
utforming av tannhelsetilbudet. Disse kravene er nye i forhold til de plikter 
fylkeskommunene har etter tannhelsetjenesteloven. Kravet til tilrettelagte tjenester for 
samiske pasienter består i hovedsak av språklig tilrettelegging. Dette kravet følger i dag 
allerede av samelovens generelle bestemmelser og gjelder både for kommuner og 
fylkeskommuner.   

5.14.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslaget medfører noe utvidede plikter for kommunen, sammenlignet med 
fylkeskommunens plikter etter tannhelsetjenesteloven. Det antas likevel at kravene til 
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pasient- og brukermedvirkning på tannhelsefeltet ikke vil medføre økonomiske og 
administrative konsekvenser av betydning, ettersom tannhelsetjenester vil utgjøre en liten 
del av de samlede velferdsytelsene som kommunen har ansvar for. Inkludering av 
tannhelse i kommunens etablerte samarbeid med pasient- og/eller frivillige organisasjoner 
vil ikke medføre særskilt merarbeid. Det forutsettes også at kommunene allerede har 
etablert systemer for innhenting av pasienters og brukers erfaringer og synspunkter. 

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 andre ledd følger det at "virksomheter som yter 
helse- og omsorgstjenester etter loven her" er omfattet av kommunens ansvar etter 
bestemmelsen. Sammenholdt med loven § 1-2 første ledd vil dette bety at kommunen skal 
sørge for at private tannpleiere og tannleger som har avtale med kommunen etablerer 
systemer for innhenting av pasienter og brukeres erfaringer og synspunkter. Dette 
innebærer utvidede plikter for privatpraktiserende tannhelsepersonell sammenlignet med i 
dag.   

5.15  Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet 

Kapittel 4 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser som stiller krav til 
forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet i kommunens tjenesteyting.  

5.15.1 Om kvalitet, pasientsikkerhet og forsvarlighet i tannhelsetjenesten 

Begrepene kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet henger nøye sammen. Kvalitet i 
tjenesteytingen er en forutsetning for at tjenestene skal anses forsvarlige. Kvalitet og 
forsvarlighet er igjen forutsetninger for pasientsikkerhet, det vil si at pasienter og brukere 
skal beskyttes mot unødige skader eller hendelser i forbindelse med tjenesteytingen.  

5.15.1.1 Kvalitet  
Regjeringen la høsten 2014 frem den første årlige stortingsmeldingen om kvalitet og 
pasientsikkerhet, jf. Meld. St. 11 (2014-2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013. I 
meldingen heter det blant annet i kapittel 1:  

"For regjeringen er det viktig å rette inn kvalitetsarbeidet på følgende tre områder: Å 
etablere en mer balansert og kvalitetsorientert ledelse, etablere systemer som skal bidra til 
bedre kvalitet, og å etablere en sikkerhetsfokusert og lærende kultur i hele tjenesten. Alle 
disse tre grepene skal understøtte arbeidet med å skape en mer pasient- og brukerrettet 
helsetjeneste. Regjeringen ønsker en helsetjeneste som setter pasienten i sentrum og 
tilpasser organisering og systemer for å kunne gi rask, trygg og god hjelp når behovet 
oppstår. Pasienter, brukere og pårørende skal ivaretas bedre." 

Videre heter det blant annet:  

"En viktig forutsetning for å sikre kvalitet i praksis og for å kunne gjennomføre godt 
utviklingsarbeid, er tilgang på nødvendige pasientopplysninger, registerdata og klinisk 
informasjon. Dagens systemer legger ikke godt nok til rette for dette. Det påvirker både 
evnen til å styre ut fra kvalitet på ledernivå, og personellets mulighet til å gi best mulig 
behandling til pasientene de møter. Å få et godt kunnskapsgrunnlag med gode, pålitelige, 
relevante og oppdaterte data, er viktig for kvalitetsarbeidet." 
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Utfordringene på tannhelsefeltet når det gjelder kvalitet i tjenestene, er beskrevet i Meld. 
St. 10 (2012-2013) punkt 2.5.2 side 30-31. Det er fastsatt syv nasjonale 
kvalitetsindikatorer for den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som er gjenstand for 
rapportering på fylkesnivå til SSB. Indikatorene gjelder i hovedsak tannhelsedata hos 
barn og unge og personellressurser. For den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er det 
ikke utviklet kvalitetsindikatorer for registrering og rapportering som angår 
prosedyrer/prosesser i tjenesteutøvelsen eller resultater eller effekter av tjenesten. Det 
finnes ikke sentrale registre som kan si noe om hvordan det står til med befolkningens 
tannhelse, omfanget av ulike diagnoser, hvilke behandlinger som er utført, levetiden på 
og eventuelle bivirkninger/skader knyttet til ulike behandlinger mv., utover 
rapporteringen på enkelte tannhelsedata som omfatter kun 5,- 12- og 18-åringer.  

Systematisk kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid i tannhelsetjenesten forutsetter 
et standardisert kodeverk for diagnostikk og behandling i elektroniske 
pasientjournalsystemer. Implementering av et standardisert kodeverk vil muliggjøre 
elektronisk kommunikasjon samt aggregering og systematisk innhenting av data. Videre 
vil en standardisering kunne gjøre det mulig for praksiser og klinikker å sammenligne 
hverandres virksomhet som ledd i systematisk kvalitetsforbedring. Direktoratet for e-
helse har fått i oppdrag å legge til rette for et standardisert kodeverk for 
tannhelsetjenester. Et kodeverk skal prøves ut i forbindelse med HUNT-undersøkelsen i 
Midt-Norge i 2017. 

Helsedirektoratet utga i 2011 veilederen God klinisk praksis i tannhelsetjenesten – en 
veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling (IS-1589). Veilederen 
angir hvordan tannleger på en systematisk måte skal utøve skjønn i planleggingen og 
gjennomføringen av det som kan anses som nødvendig tannbehandling. Veilederen er i 
hovedsak rettet inn mot undersøkelse, diagnostikk og behandling av den voksne 
befolkningen. Utgangspunktet for veilederen er det som anses som god klinisk praksis 
ved lærestedene i Norge. For å kunne drive systematisk kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhetsarbeid må det utarbeides standarder som kan innarbeides i elektronisk 
pasientjournal, jf. ovennevnte oppdrag til Direktoratet for e-helse. På den måten vil 
veilederen kunne danne grunnlag for systematisk kvalitetsforbedring i tannhelsetjenesten 
overfor voksenbefolkningen. Tilsvarende veileder er under utarbeiding når det gjelder 
tannhelsetjenester overfor barn og unge. Det tas sikte på at denne skal ferdigstilles i 2016.    

5.15.1.2 Pasientsikkerhet  
Systematisk pasientsikkerhetsarbeid omfatter alle systematiske tiltak som iverksettes for å 
opprettholde og vedlikeholde vern mot unødig skade. Det er gitt en nærmere beskrivelse 
av sentrale elementer som bør være tilstede i virksomhetenes systematiske arbeid med 
pasientsikkerhet i Prop. 91 L (2010-2011) punkt 21.3.5.2 side 276.  

Departementet har ikke kunnskap om omfanget av lokal registrering av uønskede 
hendelser i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. I likhet med andre kommunale 
helse- og omsorgstjenester er det heller ikke etablert systemer for innsending av 
meldinger om uønskede hendelser til en nasjonal enhet på samme måte som for 
spesialisthelsetjenesten. Registrering av uønskede hendelser ved ytelse av 
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tannhelsetjenester vil likevel inngå som grunnlag for systematisk kvalitetsforbedring i 
virksomheten. Med uønskede hendelser menes her andre forhold enn bivirkninger ved 
bruk av legemidler eller tannbehandlingsmaterialer. For begge disse situasjonene er det 
etablert meldeordninger og utarbeidet standardisert skjema for innsending av meldinger 
til henholdsvis Bivirkningsgruppen for legemidler og Bivirkningsgruppen for 
odontologiske biomaterialer. De ulike klageordningene for tannhelsetjenester som 
omfatter både lovfestede og bransjeetablerte klagenemnder, har alle et 
pasientsikkerhetsaspekt i seg. Det vises til omtalen av disse ordningene under punkt 
5.21.7.  

Flertallet i et offentlig utvalg har i NOU 2015:11 Med åpne kort foreslått at plikten til å 
melde fra om uønskede hendelser og varsle om alvorlige hendelser også skal gjelde for 
kommuner og ikke bare for spesialisthelsetjenesten. Utvalgets innstilling har vært på 
alminnelig høring og departementet arbeider nå med oppfølging av utvalgets 
anbefalinger.   

5.15.1.3 Forsvarlighet  
Det er gitt en fyldig beskrivelse av hva som ligger i kravet om forsvarlighet i Prop. 91 L 
(2010-2011) under punkt 20.5 side 263-265. I merknadene til helse- og 
omsorgstjenesteloven § 4-1 er det gitt en kortere omtale av begrepet, hvor det blant annet 
heter (side 494):  

"Kravet om forsvarlighet er en rettslig standard. Det innebærer at innholdet i kravet 
bestemmes av normer utenfor selve loven. Forsvarlighetskravet har en dobbel funksjon. 
Det er en rettesnor for helse- og omsorgstjenesten og viser til normer som beskriver 
hvordan tjenestene bør være. Samtidig følger det av forsvarlighetskravet at tjenestene må 
holde tilfredsstillende kvalitet, ytes til rett tid og i tilstrekkelig omfang.  

Plikten til å sørge for forsvarlige tjenester innebærer at virksomheten må planlegge og 
iverksette nødvendige tiltak for å sikre at tjenestene som ytes til enhver tid er forsvarlige. 
Virksomheten skal også påse at tiltakene fungerer og er tilstrekkelige. Det er i stor grad 
sammenfall mellom kravene til forsvarlig virksomhetsstyring og kravene til internkontroll."     

5.15.2 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven 

De grunnleggende kravene til styring av kommunal virksomhet er nedfelt i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Bestemmelsen slår fast at kommunens 
overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester innebærer plikt til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold 
er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om pliktens innhold. Slik forskrift er gitt, jf. forskrift 20. desember 2002 nr. 
1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften er fastsatt med hjemmel 
blant annet i helsetilsynsloven. Etter helsetilsynsloven § 3 har enhver som yter helse- og 
omsorgstjenester plikt til å etablere et internkontrollsystem for virksomheten.      



Side 166 av 301 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 fastsetter som et generelt prinsipp at helse- og 
omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige. Plikten til 
forsvarlighet er nærmere spesifisert i bestemmelsen. Kravet om forsvarlighet retter seg 
mot systemnivå og omfatter både kommunen som sådan, den enkelte deltjeneste i 
kommunen og den enkelte virksomhet, for eksempel sykehjem eller private tjenesteytere 
som yter tjenester etter avtale med kommunen. Lovens krav til forsvarlighet, 
pasientsikkerhet og kvalitet gjelder også for private tjenesteytere som har avtale med 
kommunen, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 14.4.3 side 164. En motsvarende 
bestemmelse til helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 om forsvarlighet, finnes i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 

Et av delmålene med helse- og omsorgstjenesteloven er å sikre kvalitet på 
tjenestetilbudet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 nr. 4. En tilsvarende 
bestemmelse finnes i spesialisthelsetjenesteloven § 1-1 nr. 2. Videre følger det av helse- 
og omsorgstjenesteloven § 4-2 første ledd at enhver som yter helse- og omsorgstjenester 
etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring 
og pasient- og brukersikkerhet. Tilsvarende bestemmelse finnes i 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a. Pliktsubjektet "enhver" tilsvarer pliktsubjektet i 
helsetilsynsloven § 3. Det innebærer at kravet om systematisk arbeid med 
kvalitetsforbedring omfatter både tilfeller der kommunen yter tjenestene selv og der 
tjenestene ytes av private på vegne av kommunen. Det er i § 4-2 andre ledd inntatt en 
hjemmel for at departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om plikten, 
herunder krav til politisk behandling av kvalitetskrav i kommunestyret eller annet 
folkevalgt organ.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 lovfester Helsedirektoratets ansvar for å utvikle, 
formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og 
kvalitetsindikatorer som understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten. 
En likelydende bestemmelse finnes i spesialisthelsetjenesteloven § 7-3.   

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a inneholder en bestemmelse som pålegger 
kommunen å sørge for at det gis slik informasjon som pasient og bruker har rett til å 
motta etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Etter pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 3-2 fjerde ledd skal pasienten eller brukeren informeres dersom de blir påført skade 
eller alvorlige komplikasjoner i forbindelse med ytelse av helse- og omsorgstjenester. 
Samtidig skal det informeres om adgangen til å søke erstatning hos Norsk 
Pasientskadeerstatning, til å henvende seg til pasient- og brukerombudet samt om 
adgangen til å anmode tilsynsmyndigheten om vurdering av eventuelt pliktbrudd etter 
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4. Videre fremgår det av helse- og 
omsorgstjenesteloven § 4-2 a at kommunen har tilsvarende plikt til å gi informasjon til 
pasientens og brukerens nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 
tredje ledd. Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a ble tatt inn i helse- og 
omsorgstjenesteloven ved en lovendring i 2013 og trådte i kraft 1. januar 2014. 
Tilsvarende informasjonsplikt er inntatt i spesialisthelsetjenesteloven § 3-11, men ikke i 
tannhelsetjenesteloven.  
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Tannhelsetjenesteloven  

Det finnes ingen bestemmelse i tannhelsetjenesteloven som uttrykkelig pålegger 
fylkeskommunen en plikt til å tilby eller yte forsvarlige tannhelsetjenester. Kravet til 
forsvarlighet på systemnivå fremgår implisitt av tannhelsetjenesteloven § 1-3a som 
pålegger fylkeskommunen plikt til å planlegge, organisere og legge til rette for at 
fylkeskommunen, tannhelsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i 
medhold av lov eller forskrift. Denne bestemmelsen tilsvarer langt på vei bestemmelsen i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd. Forutsetningen om forsvarlighet 
gjenspeiles videre i tannhelsetjenesteloven § 6-2, hvor det heter at Statens helsetilsyn skal 
føre tilsyn med at fylkeskommunene fremmer tannhelsetjenestens formål på en forsvarlig 
og hensiktsmessig måte. Internkontrollforskriften gjelder også for både fylkeskommunal 
og privat tannhelsevirksomhet.  

5.15.3 Departementets vurdering og forslag  

I Prop. 91 L (2010-2011) punkt 21.3.5.2 side 276, fremgår det at Helsedirektoratet i 
forbindelse med høringen av forslag til ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov tok 
opp at det også bør tas inn bestemmelser om systematisk kvalitetsforbedrings- og 
pasientsikkerhetsarbeid i tannhelsetjenesteloven. I lovforarbeidene viste departementet til 
at det pågikk et arbeid med revisjon av tannhelsetjenesteloven og at dette spørsmålet ville 
bli vurdert i forbindelse med dette lovarbeidet.  

Departementet finner det formålstjenlig at bestemmelsene i helse- og 
omsorgstjenesteloven kapittel 4 også gis anvendelse når kommunen eller private 
tjenesteytere som har avtale med kommunen yter tannhelsetjenester. Departementet 
legger til grunn at selv om risikoen for alvorlig skade og skadepotensialet generelt antas å 
være mindre når det gjelder tannbehandling, sammenlignet med for eksempel 
sykehusbehandling, bør det i prinsippet stilles de samme krav til systematisk 
kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid for den kommunale tannhelsetjenesten og 
privat virksomhet som har avtale med kommunen, som for øvrige helse- og 
omsorgstjenester. Kravene til forsvarlige tjenester og kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid 
når det gjelder tannhelsetjenester følger allerede av gjeldende rett, blant annet gjennom 
internkontrollforskriften.    

Når det gjelder kommunens informasjonsplikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 
a om forhold som pasienten eller brukeren har rett til å bli informert om etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 3-2 fjerde ledd, finnes ikke tilsvarende bestemmelser for den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten i dag. De fleste sakene hos Norsk 
Pasientskadeerstatning (NPE) som gjelder krav om erstatning i forbindelse med 
tannbehandling, kommer fra privat sektor uten noen form for tilknytning til 
fylkeskommunen. Samtidig foreslår departementet i dette høringsnotatet at kommunale 
tannhelsetjenester skal bli omfattet av pasient- og brukerombudsordningen, jf. punkt 
5.21.8. Pasienten eller brukeren vil derfor kunne ha behov for informasjon fra kommunen 
om denne ordningen. Departementet anser det dermed hensiktsmessig at 
informasjonsplikten også bør gjelde for kommunale tannhelsetjenester.  



Side 168 av 301 

5.15.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslagene innebærer ikke at det stilles nye krav til virksomheter som yter 
tannhelsetjenester, utover det som allerede følger av det ulovfestede forsvarlighetskravet 
og dagens regelverk om internkontroll. Arbeid med systematisk 
kvalitetsforbedringsarbeid og pasientsikkerhet antas på sikt å kunne gi en gevinst i form 
av reduserte kostnader, ved at denne type arbeid vil redusere omfanget av uønskede 
hendelser og skader som det krever mye ressurser å rette opp. Informasjonsplikten etter 
helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a om ulike ordninger ved pasientskade mv. vil være 
ny for den kommunale tannhelsetjenesten. Informasjonsplikten vil omfatte pasient- og 
brukerombudsordningen og adgangen til å be om vurdering av pliktbrudd, som begge er 
nye ordninger for så vidt gjelder offentlige tannhelsetjenester. Dette er 
informasjonsvirksomhet som kan integreres i den generelle informasjonen som personer 
med rettigheter til tannhelsehjelp forutsettes å få fra kommunen. Det antas ikke å medføre 
merarbeid for kommunen da det også er grunn til å anta at antall saker vil være begrenset.   

5.16 Særlige plikter og oppgaver 

Kapittel 5 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder regler som pålegger kommunen 
særlige plikter og oppgaver. Dette gjelder blant annet krav knyttet til transport av 
behandlingspersonell, beredskapsarbeid, politiattest, journal- og informasjonssystemer 
samt ulike melde-, registrerings- og opplysningsplikter.  

5.16.1 Transport av behandlingspersonell 

5.16.1.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 5-1 at for å oppfylle sitt overordnede 
ansvar for å sørge for helse- og omsorgstjenester etter § 3-1 første ledd, skal kommunen 
sørge for transport av behandlingspersonell som reiser til pasienter som på grunn av sin 
helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet. Transport av behandlingspersonell 
kan være aktuelt der pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på 
ordinært behandlingssted, men i stedet må gis ambulant behandling, enten på et annet 
behandlingssted eller i hjemmet.  

Tilsvarende bestemmelse er fastsatt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a første ledd nr. 7 
for så vidt gjelder de regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for å tilby transport av 
behandlingspersonell i spesialisthelsetjenesten. Med hjemmel i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a er det gitt særskilte regler om Helse Nord RHF sitt 
ansvar for å dekke utgifter til reise og opphold for kjeveortoped ved reise til og fra faste 
behandlingssteder (ambulant kjeveortopeditjeneste) i Helseregion Nord, herunder 
Svalbard, jf. forskrift 19. desember 2003 nr. 1755 om dekning av reise- og 
oppholdsutgifter ved ambulant kjeveortopedtjeneste i Nord-Norge.   
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Kommunens ansvar for å dekke reiseutgifter for behandlingspersonell, er nedfelt i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 11-1 fjerde og femte ledd. Det følger av § 11-1 fjerde ledd at 
kommunen skal dekke reiseutgifter for behandlingspersonell som gir helsetjenester etter 
folketrygdloven kapittel 5. Det samme gjelder for kommunalt ansatt helsepersonell eller 
helsepersonell som har avtale med kommunen om å yte helsehjelp, herunder 
helsepersonell ansatt ved familievernkontor. Det er et vilkår at pasienten på grunn av sin 
helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet. Departementet kan gi forskrifter 
om dekning av reiseutgifter og skyssgodtgjørelse for behandlingspersonell, jf. § 11-1 
femte ledd. Slik forskrift er gitt, jf. forskrift 19. mars 2003 nr. 1728 om dekning av 
utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta 
undersøkelse og behandling. Forskriften omfatter blant annet kommunens dekning av 
utgifter til transport dersom behandling gis av ansatt i kommunens helse- og 
omsorgstjeneste. Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 fjerde ledd 
innebærer at kommunen dekker reiseutgifter dersom private tannpleiere og tannleger 
reiser ut for å yte tannbehandling som er stønadsberettiget etter folketrygdloven §§ 5-6 og 
5-6 a.  

Tannhelsetjenesteloven 

Tannhelsetjenesteloven har ikke bestemmelser som pålegger fylkeskommunen ansvar for 
å sørge for transport av tannhelsepersonell hjem til pasienter med rettigheter etter loven 
som av helsemessige årsaker er forhindret fra å møte opp på behandlingsstedet. 
Tannhelsetjenesteloven inneholder heller ingen bestemmelser som eksplisitt regulerer 
dekning av personellets reiseutgifter.  

5.16.1.2 Departementets vurdering og forslag   
Det vises til omtalen av hva som ligger i begrepet "et oppsøkende og regelmessig tilbud" i 
punkt 5.9.2. Etter departementets vurdering ligger det implisitt i kommunens ansvar for å 
gi et oppsøkende tannhelsetilbud at dersom pasientens tilstand er til hinder for fysisk 
oppmøte på offentlig tannklinikk eller privat tannklinikk som kommunen har avtale med, 
kan det være nødvendig med ambulante tjenester. Dette vil særlig kunne være aktuelt for 
pasienter som bor på sykehjem eller som mottar kommunale helsetjenester i hjemmet i 
form av sykepleie. Siden tannbehandling vanligvis er relativt utstyrskrevende, kan 
behandlingstilbudet naturlig nok bli noe begrenset i slike situasjoner. Tannhelsehjelp på 
institusjon eller i pasientens eget hjem vil derfor som regel begrenses til en første 
undersøkelse for å kartlegge behandlingsbehovet og eventuelt enklere behandling, som 
for eksempel enkle reparasjoner og tanntrekking. Videre utredning og behandling vil 
vanligvis forutsette at pasienten transporteres til tannklinikken. I stedet for ambulante 
tjenester, kan det for enkelte pasienter være behov for spesiell tilrettelegging av transport 
med assistanse, for eksempel i form av rullestol eller seng, slik at pasienten kan komme 
til tannklinikken. Så langt departementet kjenner til, er det vanlig praksis i 
fylkeskommunene at personellets reiseutgifter til institusjon eller pasientens hjem dekkes 
av fylkeskommunen, ettersom dette er å anse som en tjenestereise.  
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Departementet legger etter dette til grunn at behovet for å få utført kommunale 
tannhelsetjenester utenfor ordinært behandlingssted jevnt over vil være noe mindre enn 
for andre kommunale helse- og omsorgstjenester, i forbindelse med for eksempel 
fastlegers sykebesøk, legevakt samt helsetjenester og praktisk bistand i hjemmet. 
Hensynet til harmonisering av gjeldende rett og hensynet til mest mulig like regler for 
alle kommunale helse- og omsorgstjenester, taler imidlertid for at bestemmelsen om 
transport av behandlingspersonell i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-1 også gis 
anvendelse for tannhelsetjenester som ytes av kommunen eller av private tjenesteytere på 
vegne av kommunen.  

Det finansielle ansvarsprinsipp tilsier at det er den instans som har ansvar for å sørge for 
et tjenestetilbud, som også har det finansielle ansvaret for tjenesten. Fylkeskommunen har 
i dag et generelt ansvar for å dekke utgifter i forbindelse med tannhelsetjenester til 
bestemte grupper, jf. tannhelsetjenesteloven § 5-1 første ledd. Ansvaret antas å omfatte 
alle utgifter som påløper i forbindelse med oppfyllelse av fylkeskommunens plikt til å gi 
et oppsøkende tilbud til disse gruppene, også når dette må gis utenfor ordinært 
behandlingssted ved at tannhelsepersonell reiser ut til pasienten. Departementet foreslår at 
dette ansvaret videreføres gjennom bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-
1 fjerde og femte ledd, uten at det er nødvendig med lovendringer. Se omtale under punkt 
5.19.1 om kommunens ansvar for finansiering.  

Dekning av utgifter til transport av kommunalt ansatt tannhelsepersonell vil falle inn 
under gjeldende forskrift. Forskriften er imidlertid begrenset til å omfatte personell ansatt 
i kommunens helse- og omsorgstjeneste og privat helsepersonell i den utstrekning de må 
reise til pasienten for å foreta undersøkelse eller behandling som det gis stønad til etter 
folketrygdloven kapittel 5. Departementet vil vurdere å utvide forskriften til å omfatte 
privat tannhelsepersonell som utfører tannbehandling etter avtale med kommunen, 
uavhengig av om behandlingen er refusjonsberettiget eller ikke.  

5.16.1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget om å lovfeste kommunens ansvar for å sørge for transport av 
behandlingspersonell og finansiering av transporten i forbindelse med tannhelsetjenester 
som den har ansvar for å tilby, er i hovedsak en kodifisering av gjeldende rett når det 
gjelder omfanget av det oppsøkende ansvaret overfor bestemte pasientgrupper. 
Transportansvaret omfatter også private som yter tannhelsetjenester på vegne av 
kommunen. Samtidig er transportansvaret begrenset til å omfatte pasienter innenfor de 
persongruppene som kommunen har et oppsøkende ansvar for. I hvilken grad det blir 
merkostnader for kommunene vil langt på vei være avhengig av fylkeskommunens 
praksis ved tidspunktet for oppgaveoverføringen.  Kommunens utgiftsdekning i 
forbindelse med transport av tannhelsepersonell vil bli nærmere regulert i forskrift. 
Eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser må vurderes i den forbindelse.    
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5.16.2 Beredskapsarbeid   

5.16.2.1 Gjeldende rett 
Helseberedskapsloven omfatter blant annet kommunale helse- og omsorgstjenester og 
tannhelsetjenester og inneholder krav til beredskapsplan for disse tjenestene.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-2 slår fast at kommunen har plikt til å utarbeide en 
beredskapsplan for sin helse- og omsorgstjeneste i samsvar med helseberedskapsloven. 
Planen skal samordnes med kommunens øvrige beredskapsplaner. En lignende 
bestemmelse finnes i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 b.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen egen bestemmelse som pålegger 
fylkeskommunen planplikt i beredskapsøyemed.  

5.16.2.2 Departementets vurdering og forslag  
Departementet legger til grunn at de generelle kravene til beredskapsarbeid og krav til 
beredskapsplan som følger av helseberedskapsloven gjelder for den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten i dag. Overføringen av ansvaret for tannhelsetjenester til kommunen 
innebærer at planplikten i helse- og omsorgstjenesteloven også vil få anvendelse for den 
kommunale tannhelsetjenesten. Bestemmelsen om beredskapsplan i helse- og 
omsorgstjenesteloven må ses i sammenheng med oppgavebeskrivelsen for kommunen i 
helse- og omsorgstjenesteloven og den oversikten over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer som kommunen er pålagt å ha. Departementet viser til kommunens 
ansvar for forebyggende og helsefremmende tannhelsearbeid og legger derfor til grunn at 
planplikten også bør omfatte tannhelsetjenester.    

5.16.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget innebærer at kravet til beredskapsplan for kommunale helse- og 
omsorgstjenester også omfatter tannhelsetjenester. Denne plikten følger allerede av 
helseberedskapsloven i dag når det gjelder fylkeskommunale tannhelsetjenester, og 
medfører ingen endringer i gjeldende rett. Forslaget har dermed ingen økonomiske eller 
administrative konsekvenser.  

5.16.3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 

5.16.3.1 Gjeldende rett  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-3 første ledd gir kommunen adgang til å pålegge 
personell som utfører oppgaver etter loven å utføre nærmere tilvist arbeid ved ulykker og 
andre akutte situasjoner som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter. Tilsvarende 
beordringsplikt følger av lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 
(helseberedskapsloven) § 4-1. Eksempler på ulykker eller kriser hvor det kan være aktuelt 
med bistand er tog- og flyulykker, flom, snøskred, omfattende epidemier mv. 
Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-3 andre ledd pålegger kommunen å 
yte bistand til andre kommuner ved ulykker og nødsituasjoner, dersom forholdene tilsier 
det. Forhold som kan nødvendiggjøre bistand kan være at det foreligger behov for 
personell, materiell eller lokaler som en kommune ikke har tilgjengelig. Den kommunen 
som yter bistand skal som hovedregel ha kompensasjon for utgiftene fra den kommunen 
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som får bistand, jf. § 5-3 tredje ledd. Kommunene står imidlertid fritt til å inngå avtale 
om en annen løsning.     

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen tilsvarende bestemmelse om beordring av 
personell.  

5.16.3.2 Departementets vurdering og forslag 
Departementet legger til grunn at bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-3 
bør få anvendelse på personell i den kommunale tannhelsetjenesten. Kommunen vil på 
den måten kunne disponere en større personellgruppe og sikre bred fagkompetanse ved 
behov. Det vil være opp til den enkelte kommune i hvilket omfang og ved hvilke ulykker 
og akutte situasjoner det vil være aktuelt å benytte kompetansen til tannhelsepersonell.  

5.16.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget vil ikke medføre nye plikter for kommunen utover det som allerede følger av 
beordringsplikten etter helseberedskapsloven som også gjelder for fylkeskommunen. 
Forslaget vil gi kommunen større tilgang på helsepersonell som kan disponeres ved 
behov. Forslaget antas ikke å medføre økonomiske og administrative konsekvenser.  

5.16.4 Politiattest  

5.16.4.1 Gjeldende rett 
Helsepersonelloven § 20 a pålegger helsepersonell som skal yte helse- og 
omsorgstjenester til barn å fremlegge politiattest ved tilbud om stilling, ved inngåelse av 
avtale etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd, tannhelsetjenesteloven § 4-2 
første ledd og spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 femte ledd, samt ved melding om åpning, 
overtakelse og inntreden i privat virksomhet. Også helsepersonell som skal yte helse- og 
omsorgstjenester til personer med utviklingshemming plikter å legge frem politiattest 
dersom de er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for nærmere angitte forhold etter 
bestemmelser i straffeloven. Plikten til å fremlegge politiattest omfatter ikke personell 
som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene med 
barn eller personer med utviklingshemming.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd viser til helsepersonelloven § 20a og 
slår fast at kommunen eller annen arbeidsgiver som yter tjenester etter loven, ved tilbud 
om stilling eller oppdrag skal kreve politiattest fra personell som skal yte helse- og 
omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemming. Plikten omfatter ikke 
personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være 
alene med barn eller personer med utviklingshemming.  

Tannhelsetjenesteloven § 3-1 pålegger fylkeskommunen en plikt til å innhente politiattest 
fra helsepersonell i samsvar med helsepersonelloven § 20 a. Kravet til innhenting og 
fremleggelse av politiattest omfatter både personell ansatt i den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten og privat tannhelsevirksomhet som utføres etter avtale med 
fylkeskommunen. Bestemmelsen tilsvarer den tidligere bestemmelsen i 
kommunehelsetjenesteloven § 3-1 som er videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-
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4. En likelydende bestemmelse om krav til politiattest er også inntatt i 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-17.  

Regjeringen har den 15. april 2016 fremmet lovforslag om en innskjerping av reglene om 
fremlegging av politiattest for personell som skal yte tjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, jf. Prop. 94 L (2015-2016) Endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten). Det foreslås endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 
Lovforslaget innebærer at kommunen får plikt til å kreve politiattest uavhengig av hvilke 
pasient- eller brukergrupper personellet skal yte tjenester til. Alt personell som skal yte 
kommunale helse- og omsorgstjenester skal fremlegge samme type attest. Videre foreslås 
det en ny § 5-4 a i helse- og omsorgstjenesteloven om konsekvenser av anmerkninger på 
en politiattest. Personer med anmerkninger på en politiattest som viser at vedkommende 
har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelser etter nærmere angitte bestemmelser i 
straffeloven, er utelukket fra å yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med 
utviklingshemming. Det fremgår av forslaget til helsepersonelloven § 20 a sjette ledd at 
helsepersonell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal fremlegge 
politiattest som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Dette betyr at dagens krav 
om politiattest som er begrenset til personer som skal yte tjenester til barn og personer 
med utviklingshemming etter helsepersonelloven § 20 a, etter lovendringen bare vil 
gjelde for spesialisthelsetjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.  

5.16.4.2 Departementets vurdering og forslag  
Barn og personer med psykisk utviklingshemming er blant de gruppene som har krav på 
et regelmessig, oppsøkende og gratis tannhelsetilbud fra det offentlige. Departementet ser 
det som viktig at barn og deres pårørende har tillit til utøvende personell. Det innebærer 
at barn og foreldre bør føle seg trygge på at barna ikke møter tannhelsepersonell som er 
siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep. Det samme gjelder personer 
med utviklingshemming og deres pårørende. Den plikten som fylkeskommunen i dag har 
til å innhente politiattest for personell som skal yte tannhelsetjenester til barn eller 
personer med utviklingshemming, bør derfor videreføres i forbindelse med 
oppgaveoverføringen.  

Departementet viser i tillegg til at de foreslåtte lovendringene som fremgår av Prop. 94 L 
(2015-2016) vil innebære at helsepersonell som skal yte tannhelsetjenester etter helse- og 
omsorgstjenesteloven vil bli pålagt et krav om fremleggelse av politiattest som er 
strengere enn det som fremgår av helsepersonelloven § 20 a. Det skjerpede kravet til 
politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven vil omfatte både kommunalt ansatt 
tannhelsepersonell og privatpraktiserende tannhelsepersonell som har avtale med 
kommunen om å yte tjenester på vegne av kommunen.  

5.16.4.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Dagens krav til innhenting av politiattest for personell som yter tannhelsetjenester til barn 
og personer med utviklingshemming som ansatt i eller på vegne av fylkeskommunen, 
videreføres uendret, jf. forslaget i Prop. 94 L (2015-2016) til endringer i 
helsepersonelloven § 20a. Ved tidspunktet for overføringen av ansvaret for 
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tannhelsetjenester til kommunen vil plikten til å fremlegge politiattest følge av helse- og 
omsorgstjenesteloven § 5-4. Forslaget i Prop. 94 L (2015-2016) innebærer en utvidelse av 
kommunens plikt etter § 5-4 til å kreve fremlagt politiattest for alle som skal yte tjenester 
etter loven, uavhengig av hvem de skal yte tjenester til. Siden barn og personer med 
utviklingshemming utgjør to av kjernegruppene for det offentlige tannhelsetilbudet, er det 
grunn til å anta at fylkeskommunen i de fleste tilfeller allerede har innhentet politiattest 
som også kan legges til grunn når tannhelsepersonell skal behandle andre (voksne) 
persongrupper som ansatt i eller på vegne av kommunen. Oppgaveoverføringen antas 
derfor ikke å føre til vesentlig merarbeid for kommunen når det gjelder innhenting av 
politiattester.  

5.16.5 Registrering av meldinger  

5.16.5.1 Gjeldende rett  
Etter helsepersonelloven § 18 har helsepersonell med autorisasjon eller lisens i privat 
virksomhet en plikt til å gi kommune eller regionalt helseforetak melding når de åpner, 
overtar eller trer inn i virksomhet som er omfattet av helsepersonelloven. Melding skal 
også gis ved opphør av slik virksomhet. Meldeplikten er ment å være et hjelpemiddel i 
myndighetenes planlegging og organisering av helsetjenestene, slik at myndighetene på 
den måten vil kunne få oversikt over helsepersonelldekningen på landsbasis med 
muligheter for eventuelt å iverksette styringstiltak. Bestemmelsen gjør det også mulig for 
kommunen å ha oversikt over helsepersonell i kommunen i en beredskapssituasjon. I 
tilfeller der det enkelte helsepersonell har driftsavtale eller fastlegeavtale med kommunen, 
vil kommunen på en enkel måte kunne få nødvendig oversikt over personellsituasjonen i 
kommunen.   

Rekkevidden av helsepersonelloven § 18 første ledd er nærmere belyst i Ot.prp. nr. 13 
(1998-99) Om lov om helsepersonell m v (helsepersonelloven) side 225, hvor det fremgår 
av spesialmerknadene at bestemmelsen omfatter offentlig ansatte og privatpraktiserende 
eller privat ansatt helsepersonell når disse påtar seg arbeid som helsepersonell i privat 
virksomhet. I lovforarbeidene heter det om bestemmelsen at "den er for eksempel aktuell 
når en fysioterapeut, kiropraktor eller tannlege starter selvstendig virksomhet i en 
kommune". Verken tannleger eller kiropraktorer har vanligvis avtale med kommune, 
fylkeskommune eller regionalt helseforetak mv. om ytelse av tjenester. Før det ble innført 
en generell meldeplikt for alt helsepersonell med hjemmel i helsepersonelloven, var de 
enkelte yrkesgruppene pålagt særskilte meldeplikter etter lovverket som regulerte de 
enkelte profesjonene, som for eksempel tannlegeloven av 1980, lov om fysioterapeuter og 
mensendiecksykegymnaster av 1956 og forskrift om godkjenning av kiropraktorer gitt 
med hjemmel i lov om godkjenning av helsepersonell mv. fra 1974. Meldeplikten etter 
disse lovene omfattet alle tannleger, fysioterapeuter og kiropraktorer uavhengig av om de 
var offentlig ansatt eller privatpraktiserende. Meldeplikten som er videreført i en mer 
generell form i helsepersonelloven § 18, bør derfor forstås på samme måte. Det vil si at 
meldeplikten også omfatter helsepersonell som driver privat praksis uten avtale med 
kommune, fylkeskommune eller regionalt helseforetak.  
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7 pålegger kommunen en korresponderende plikt til å 
registrere meldinger om "helsepersonell i kommunen". Bestemmelsen er en videreføring 
av kommunehelsetjenesteloven § 1-3b, som påla kommunen plikt til å registrere 
meldinger om "helsepersonell i kommunen og i kommunehelsetjenesten". Det er naturlig 
å forstå formuleringen i kommunehelsetjenesteloven slik at den både omfatter kommunalt 
ansatt helsepersonell og helsepersonell som har etablert privat praksis innenfor 
kommunen som geografisk og forvaltningsmessig avgrenset enhet. Det finnes ikke 
holdepunkter i forarbeidene for at det har vært lovgivers hensikt å snevre inn 
personkretsen som har meldeplikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7, hvor 
formuleringen "i kommunehelsetjenesten" er sløyfet. Snarere er denne endringen et 
resultat av forenkling og presisering av at det er kommunen som sådan som er 
pliktsubjekt etter helse- og omsorgstjenesteloven. Rekkevidden av kommunens 
registreringsplikt bør på denne bakgrunn være den samme som helsepersonells meldeplikt 
etter helsepersonelloven § 18. Det betyr at kommunens registreringsplikt også omfatter 
meldinger fra privatpraktiserende helsepersonell uten avtale med kommunen.  

En tilsvarende bestemmelse om registreringsplikt finnes i tannhelsetjenesteloven § 1-3b, 
hvor det fremgår at fylkeskommunen skal motta og registrere meldinger om 
"helsepersonell i fylkeskommunen og i tannhelsetjenesten". Bestemmelsen i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3b har tilsvarende ordlyd som kommunehelsetjenesteloven § 
1-3b, som er videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7. Bestemmelsen må forstås 
på samme måte. Det vil si at registreringsplikten omfatter meldinger både fra private 
tannleger med og uten avtale med fylkeskommunen.   

5.16.5.2 Departementets vurdering og forslag  
Helsepersonelloven § 18 pålegger helsepersonell meldeplikt til kommune og regionalt 
helseforetak, men ikke til fylkeskommunen. Opprinnelig omfattet bestemmelsen melding 
til kommuner og fylkeskommuner. Som følge av sykehusreformen, hvor ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunen til staten, ble bestemmelsen 
endret. Av de spesielle merknadene til § 18 i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om 
helseforetak m.m. punkt 8.15 side 171, fremgår det at bestemmelsen i § 18 første ledd 
første punktum er endret slik at helsepersonells melding skal gis til 
kommune/fylkeskommune eller regionalt helseforetak. Dette gjenspeiles ikke i lovteksten, 
hvor ordet "fylkeskommune" er tatt ut og erstattet med "regionalt helseforetak". En utilsiktet 
konsekvens av lovendringen var at helsepersonells meldeplikt til den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten formelt sett bortfalt med virkning fra 1. januar 2002.  

Departementet legger imidlertid til grunn at overføringen av ansvaret for 
tannhelsetjenester til kommunene vil føre til at man får en klar hjemmel i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 5-7 for å pålegge helsepersonell en plikt til å sende meldinger om 
privat tannhelsevirksomhet til kommunen. Dermed gjenopprettes rettstilstanden slik den 
var før 2002. Kommunens registreringsplikt må særlig ses i sammenheng med 
kommunens plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen i 
kommunen og kommunens ansvar for å samordne offentlig og privat tannhelsetjeneste. 
For å løse disse oppgavene på en hensiktsmessig måte, vil kommunen ha behov for å ha 
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oversikt over personell i privat praksis. Kommunens plikt til å ta imot og registrere 
meldinger vil gi et bedre grunnlag for planlegging av kommunens tannhelsetjeneste og 
samordning av offentlig og privat sektor. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7 kan gis 
anvendelse for meldinger om privat tannhelsevirksomhet uten at det er nødvendig med 
lovendringer.  

5.16.5.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget om at registreringsplikten etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-7 skal 
omfatte meldinger om helsepersonell i privat tannhelsevirksomhet, er en videreføring av 
gjeldende rett, slik den var før helsepersonelloven ble endret i 2001. Forslaget medfører 
ikke økonomiske eller administrative konsekvenser utover at registreringen bidrar til å 
utfylle det nødvendige plangrunnlaget som kommunen har behov for.   

5.16.6 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 

5.16.6.1 Gjeldende rett 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8 gir kommunen adgang til å pålegge "personell som 
yter tjenester etter denne lov" å gi opplysninger til bruk for planlegging, styring og 
utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utlevering av taushetsbelagte 
opplysninger kan bare skje etter samtykke fra den opplysningene angår, hvis ikke annet er 
bestemt i eller i medhold av lov. Pålegg etter denne bestemmelsen skal være saklig 
begrunnet og ikke omfatte flere opplysninger enn det som er nødvendig av hensyn til 
formålet. Bestemmelsen gjør det mulig for kommunen blant annet å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å utarbeide oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer som nevnt i loven § 3-3 andre ledd om helsefremmende og 
forebyggende helsearbeid. Bestemmelsen er en videreføring av 
kommunehelsetjenesteloven § 3-4 som gjaldt for "helsepersonell som arbeider innenfor 
rammen av denne lov". Den samme avgrensningen er lagt til grunn i forarbeidene til 
helse- og omsorgstjenesteloven, jf. Prop. 91 L (2010-2011) side 497. Bestemmelsen 
omfatter både personell som er ansatt i kommunen og private tjenesteytere som yter 
tjenester på vegne av kommunen etter avtale. Det legges til grunn at bestemmelsen også 
omfatter privatpraktiserende helsepersonell uten slik avtale. Det vises til at helse- og 
omsorgstjenesteloven § 5-8 må ses i sammenheng med bestemmelsen i 
helsepersonelloven § 37 som gir hjemmel for at Kongen kan pålegge "helsepersonell med 
autorisasjon eller lisens" å gi opplysninger til helseregistre. Begrunnelsen for disse to 
bestemmelsene er den samme, jf. spesialmerknadene i Ot.prp. nr. 13 (1998-99) side 256. 
Personkretsen som kan pålegges å gi opplysninger bør derfor også være den samme.    

En tilsvarende bestemmelse finnes i tannhelsetjenesteloven § 1-5. Bestemmelsen retter 
seg mot helsepersonell som arbeider innenfor rammen av denne loven. Bestemmelsen må 
forstås slik at den ikke bare omfatter fylkeskommunens egne ansatte tannhelsepersonell, 
men også private tjenesteytere med og uten avtale med fylkeskommunen. Det vises til at 
bestemmelsen er identisk med den tidligere bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 
3-4 som er videreført i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8.   
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5.16.6.2 Departementets vurdering og forslag 
Etter departementets vurdering er det behov for å gi bestemmelsen i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 5-8 anvendelse på tannhelsetjenester. Bestemmelsen bidrar til å 
ivareta kommunens behov for innsamling og bearbeiding av informasjon om 
tannhelsetjenester. Bestemmelsen gjør det blant annet mulig for kommunen å innhente 
opplysninger fra private tjenesteytere som er nødvendige for å utarbeide oversikt over 
organisatoriske forhold basert på opplysninger om kapasitet, åpningstid, muligheter til å 
delta i organisert akuttjeneste og relevante opplysninger om tannhelsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i kommunen i samsvar med folkehelseloven § 5. Bestemmelsen har 
også betydning for muligheten til å få informasjon fra private tjenesteytere med det 
formål å samordne offentlig og privat tannhelsetjeneste.  

Departementet ser behov for å tydeliggjøre at meldeplikten etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 5-8 generelt også omfatter private tjenesteytere uten avtale med 
kommunen. Dette forslaget til presisering omfatter alle private ytere av helse- og 
omsorgstjenester i kommunen, inkludert tannhelsetjenester.  

5.16.6.3 Forslag til lovregulering  
Departementet foreslår at det gjøres en endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8 
første ledd, slik at den lyder (endringer i kursiv): 

"Kommunen kan pålegge personell som yter tjenester etter denne lov å gi opplysninger til 
bruk for pålegg, styring og utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette 
gjelder også private tjenesteytere som ikke har avtale med kommunen. Utlevering av 
taushetsbelagte opplysninger etter første punktum kan bare skje etter samtykke fra den 
opplysningene angår, hvis ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov." 

Det vises i sin helhet til lovforslagene i punkt 10.  

5.16.6.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget om å la meldepliktbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8 få 
anvendelse på tannhelsepersonell, er en videreføring og presisering av gjeldende rett og 
medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

5.16.7 Opplysningsplikt til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen  

5.16.7.1 Gjeldende rett  
Av helsepersonelloven § 30 fremgår at helsepersonell skal gi Statens helsetilsyn og 
Fylkesmannen adgang til virksomhetens lokaler og gi alle de opplysninger som anses 
påkrevd for utføringen av tilsyn med helsepersonellets virksomhet. Helsepersonellet skal 
uavhengig av taushetsplikt utlevere den dokumentasjon som tilsynsmyndighetene krever.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 inneholder en bestemmelse som pålegger "enhver 
som utfører tjeneste eller arbeid som omfattes av denne loven", plikt til å etterkomme 
anmodning fra Statens helsetilsyn og Fylkesmannen om å gi opplysninger som 
tilsynsorganet finner nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver i medhold av lov, 
forskrift eller instruks. Den som er pålagt å gi opplysninger, skal også gi 
tilsynsmyndighetene adgang til virksomheten. Den som skal gi opplysninger, eller som 
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ønsker å gi opplysninger til tilsynsmyndighetene av eget tiltak, kan gjøre det uten hinder 
av taushetsplikt dersom det antas å være nødvendig for å fremme tilsynsorganets 
oppgaver. Ordlyden i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 er utformet etter modell fra 
den tilsvarende bestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven § 6-2. Det fremgår av 
forarbeidene til spesialisthelsetjenesteloven at også private virksomhetsutøvere utenfor 
helseinstitusjon vil ha opplysningsplikt overfor tilsynsmyndighetene etter denne 
bestemmelsen, jf. Ot.prp. nr. 10 (1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m.m. punkt 
7.2.5 side 98.  

Bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 og spesialisthelsetjenesteloven § 
6-2 speiler bestemmelsen i helsepersonelloven § 30 som gjelder for "helsepersonell" 
generelt. Dette omfatter både ansatte og privatpraktiserende helsepersonell, uavhengig av 
om de har avtale med kommune eller regionalt helseforetak eller ikke.  

Etter tannhelsetjenesteloven § 6-2 andre ledd kan Statens helsetilsyn eller den det gir 
myndighet "kreve opplysninger om tannhelsetjenesten i fylkeskommunen og dens 
pasienter" som er påkrevd for oversikt, kontroll og tilsyn. Det foretas inspeksjon og 
undersøkelser også av journal og opptegnelser mv. Det fremgår av bestemmelsen at 
taushetsplikt ikke er til hinder for å gi opplysninger til tilsynsmyndighetene. Det 
forutsettes imidlertid at utlevering av opplysningene er nødvendig for å fremme 
tilsynsorganets oppgaver. Bestemmelsen skal sikre at tilsynsmyndighetene gis 
opplysninger som er nødvendig for at tilsynsorganet kan utføre sine oppgaver. 
Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 6-2 andre ledd tilsvarer den tidligere 
bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 6-3 andre ledd som er videreført med noe 
endret ordlyd i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9. Siden også tannhelsetjenesteloven 
speiler bestemmelsen i helsepersonelloven § 30, omfatter opplysningsplikten også private 
tjenesteytere uten avtale med fylkeskommunen.  

5.16.7.2 Departementets vurdering og forslag 
Etter departementets vurdering er det nødvendig med bestemmelser som sikrer at 
tilsynsmyndighetene får tilgang til opplysninger som er nødvendige for at tilsynsorganet 
får utført sine oppgaver når det gjelder tilsyn med kommunale tannhelsetjenester. Det 
vises til omtalen av statlig tilsyn under punkt 5.20.2. Departementet foreslår derfor at 
opplysningsplikten i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9 også får anvendelse for alle 
som utfører tannhelsetjenester eller annet arbeid i tilknytning til den kommunale 
tannhelsetjenesten. Bestemmelsen kan gis anvendelse uten at det er nødvendig med 
lovendring.  

5.16.7.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett og vil derfor ikke ha 
økonomiske eller administrative konsekvenser.  

5.16.8 Journal- og informasjonssystemer  

5.16.8.1 Gjeldende rett  
Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 inneholder bestemmelser som pålegger 
"kommunen og virksomhet som har avtale med kommunen om å yte helse- og 
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omsorgstjenester", en plikt til å sørge for at journal- og informasjonssystemene i 
virksomheten er forsvarlige. De skal ta hensyn til behovet for effektiv elektronisk 
samhandling ved anskaffelse og videreutvikling av sine journal- og 
informasjonssystemer. Bestemmelsen omfatter etter sin ordlyd ikke private tjenesteytere 
uten avtale med kommunen. En lignende bestemmelse for helseinstitusjoner finnes i 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-2. Bestemmelsene innebærer at virksomhetene må sørge 
for at pasientopplysninger er tilgjengelige for rett person til rett tid, og at sensitive 
pasient- og brukerdata har den nødvendige beskyttelse slik at taushetsplikten ivaretas.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser som stiller tilsvarende krav om 
journal- og informasjonssystemer overfor fylkeskommunen og private tjenesteytere som 
har avtale med fylkeskommunen. Lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling 
av helseopplysninger (helseregisterloven) og lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av 
personopplysninger (personopplysningsloven) stiller imidlertid i praksis strenge krav til 
informasjonssystemene i offentlig virksomhet, herunder den offentlige tannhelsetjenesten. 
Helseregisterloven gjelder for helse- og omsorgstjenesten. Loven regulerer både offentlig 
og privat virksomhet på samme måte. Dette følger av en alminnelig fortolkning av 
ordlyden i helseregisterloven § 3 som omhandler det saklige virkeområdet for loven. 
Virksomheten må ellers innrettes på forsvarlig måte.  

Lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 
(pasientjournalloven) gjelder all behandling av helseopplysninger som er nødvendig for å 
yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til personer. Med "behandlingsrettede 
helseregistre" menes pasientjournal- og informasjonssystemer eller annet register, 
fortegnelse eller lignende, der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger 
om den enkelte kan finnes igjen og som skal gi grunnlag for helsehjelp eller 
administrasjon av helsehjelp til enkeltpersoner, jf. loven § 2 bokstav d. Med hjemmel i 
pasientjournalloven § 7 tredje ledd er det gitt forskrift 1. juli 2015 nr. 853 om IKT-
standarder i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften gjelder private og offentlige 
virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten som bruker behandlingsrettede 
helseregistre, jf. § 2. Forskriften § 3 oppstiller krav om at behandlingsrettede helseregistre 
som hovedregel skal føres elektronisk. Dersom det i enkelttilfeller ikke er mulig å 
registrere opplysningene elektronisk, kan de dokumenteres på annen måte inntil de kan 
registreres elektronisk.   

5.16.8.2 Departementets vurdering og forslag 
Departementet anser det viktig at det er mest mulig lik regulering av de overordnede 
kravene til forsvarlige IKT-systemer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
uavhengig av hvilke deltjenester i kommunen det er tale om. Elektronisk pasientjournal 
(EPJ) vil gjøre det mulig å arkivere pasientopplysninger på en systematisk måte og gjør 
det lettere å overføre opplysninger til andre behandlere ved behov, etter pasientens 
samtykke. EPJ gir også mulighet til å standardisere opplysninger på en enkel måte og 
overføre data elektronisk til andre. Riktig bruk av IKT i kombinasjon med 
organisasjonsutvikling og samarbeid med andre kan medvirke til å forbedre kvaliteten på 
tjenestene og effektivisere arbeidet. Også tannhelsetjenesten vil ha egeninteresse av å 
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legge til rette for en effektiv elektronisk meldingsutveksling. Plikten til å sørge for 
forsvarlige journal- og informasjonssystemer bør derfor gis anvendelse på den 
kommunale tannhelsetjenesten og private ytere av tannhelsetjenester som har avtale med 
kommunen. Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 kan gis anvendelse 
uten at det er behov for lovendringer.  

5.16.8.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget om å gi helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 anvendelse for kommunale 
tannhelsetjenester og private med kommunal avtale innebærer en presisering av kravene 
som allerede følger av personvernlovgivningen, helseregisterloven og 
pasientjournalloven, forskriften om IKT-standarder og av kravet om faglig forsvarlig 
tannhelsevirksomhet. Forslaget representerer således en videreføring og en tydeliggjøring 
av gjeldende rett. Det er innført EPJ på alle de fylkeskommunale tannklinikkene i landet 
og de pasientadministrative systemene kan kommunisere med hverandre. Forslaget 
forutsetter ikke i seg selv investeringer i nye systemer eller oppgraderinger av 
eksisterende systemer.   

5.17 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet 

Kapittel 7 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser som stiller krav til 
individuell plan, koordinator og koordinerende enhet. Den enkelte pasient og brukers rett 
til individuell plan er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2. Se omtale 
under punkt 5.21.3.  

5.17.1 Gjeldende rett 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 første ledd skal kommunen utarbeide en 
individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester etter loven. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å 
bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Med "andre tjenesteytere" menes tjenesteytere 
utenfor de kommunale tjenestene, enten private tjenesteytere uten avtale med kommunen 
eller tjenesteytere med tilknytning til andre forvaltningsnivå. Det kan for eksempel være 
aktuelt for kommunen å samarbeide med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten ved 
utarbeiding av individuell plan i tilfeller der pasienten mottar helse- og omsorgstjenester 
fra kommunen i form av opphold i institusjon eller sykepleie i hjemmet, og dermed har 
rett til tannhelsehjelp. Også private tannleger med eller uten avtale med fylkeskommunen 
vil kunne regnes som "andre tjenesteytere" etter denne bestemmelsen.  

Hovedformålet med utarbeiding av individuell plan er å bidra til at pasienten/brukeren får 
et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Individuell plan kan også 
være et verktøy for å styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og pasient/bruker og 
mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av 
forvaltningsnivåene.  

Det er kommunen som har hovedansvar for å sørge for at det blir utarbeidet en individuell 
plan, jf. § 7-1 andre ledd. Dette gjelder også i tilfeller der en person har behov for 
tjenester både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Departementet kan i forskrift gi 
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nærmere bestemmelser om hvilke pasient- og brukergrupper plikten omfatter, og stille 
krav til planens innhold, jf. § 7-1 tredje ledd.  

Kommunen skal tilby koordinator for pasienter og brukeres med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2.  Koordinatoren skal sørge 
for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av 
tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Kommunen skal også ha en 
koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, jf. § 7-3. Denne 
enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, 
opplæring og veiledning av koordinator.  

I følge spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 skal det enkelte helseforetak utarbeide en 
individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. I likhet 
med kommunen, har helseforetaket ansvar for å oppnevne en koordinator og ha en 
koordinerende enhet, jf. spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-5a og 2-5b. Ansvaret for å 
utarbeide planen er avgrenset til tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Lov 2. juli 
1999 nr. 62 om psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 4-1 pålegger institusjonen 
en særskilt plikt til å utarbeide individuell plan for pasienter med behov for tjenester etter 
denne loven. Helseforetaket/institusjonen skal samarbeide med andre tjenesteytere om 
planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene. Dersom en person har behov for 
tjenester både etter spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven, skal helseforetaket/institusjonen så snart som mulig varsle 
kommunen. I slike tilfeller er det kommunen som skal sørge for at arbeidet med planen 
igangsettes og koordineres. Helseforetaket/institusjonen skal medvirke i kommunens 
arbeid med individuell plan.  

Forutsetningene for at plikten til å utarbeide individuell plan skal utløses, er de samme 
etter alle disse bestemmelsene. Med behov for "langvarige" tjenester menes at behovet må 
være av en viss varighet. Det er imidlertid ikke et krav at behovet skal være varig eller 
strekke seg over et bestemt antall måneder eller år. Med behov for "koordinerte" tjenester 
menes at behovet må gjelde tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene må 
eller bør ses i sammenheng.  

Med hjemmel i de ovennevnte lovbestemmelsene er det gitt forskrift 16. desember 2011 
nr. 1256 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Forskriften gir 
nærmere regler om hva planen skal inneholde, plikten til å tilby koordinator mv. I 
forbindelse med habiliterings- og rehabiliteringstilbud skal kommunen ved behov 
samarbeide med andre etater. Forskriften presiserer at kommunen skal tilby koordinator 
for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Likedan skal 
det tilbys koordinator i spesialisthelsetjenesten for pasienter med komplekse eller 
langvarige tjenester. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker 
individuell plan.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser om individuell plan.  
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5.17.2 Departementets vurdering og forslag 

Utgangspunktet etter gjeldende rett er at fylkeskommunen ikke har plikt til å utarbeide 
individuell plan for pasienter som har rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp etter 
tannhelsetjenesteloven. På tilsvarende måte har disse pasientene heller ikke rettskrav på 
individuell plan overfor fylkeskommunen etter pasient- og brukerrettighetsloven.  

I NOU 2005:11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet – Et godt tilbud til de som 
trenger det mest, foreslo utvalget at nødvendige tannhelsetjenester burde inngå som en 
del av den individuelle planen når det ble utarbeidet slik plan. Utvalget tilrådde at de 
nødvendige lovmessige tilpasninger for å sikre dette ble foretatt. I utvalgets innstilling ble 
det blant annet vist til at mange av dem som har krav på individuell plan, også er personer 
som kan ha særlig behov for tannhelsetjenester.  

I Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) uttaler departementet følgende, jf. punkt 31.7.6 side 368:  

"Mange høringsinstanser har bemerket at tannhelsetjenesten i større grad bør tas inn i 
arbeidet med individuell plan, og at samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen 
på dette området bør styrkes. Tannhelse er en del av den enkeltes totale helse som ofte 
henger sammen med allmenntilstand og omsorgsbehov. Personer med behov for 
individuell plan har ofte dårlig tannhelse, særlig tyngre rusmiddelavhengige og psykiatriske 
pasienter. En regulering av individuell plan i forhold til tannhelsetjenester vil kreve 
lovendringer, både i tannhelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Departementet 
arbeider nå med en revisjon av tannhelsetjenesteloven, og en vurdering av regulering av 
individuell plan vil være en del av dette arbeidet."   

Personer som trenger tjenester over lengre tid, som har behov for koordinerte tjenester fra 
flere etater, deltjenester i kommunen og forvaltningsnivå og som ikke selv er i stand til å 
ivareta sitt behov for tjenester, trenger særskilt oppmerksomhet fra tjenesteyterne. Mange 
av disse har redusert tannhelse og stort behov for tannbehandling som også kan strekke 
seg over lengre tid. Det kan blant annet dreie seg om barn med omfattende behov for 
tannbehandling, yngre voksne som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet og som 
har behov for omfattende pleie, pleietrengende eldre samt rusavhengige og personer med 
psykiske lidelser. Forslaget om rettslig forankring av kommunens ansvar for 
tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven vil medføre at tannhelsetjenester til de 
som har rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp naturlig vil kunne inngå som en del av 
det helhetlige tilbudet fra kommunen som danner grunnlag for nedfelling i en individuell 
plan.  

Departementet legger likevel til grunn at behovet for tannbehandling vanligvis ikke vil 
være av et slikt omfang og varighet at det alene gir tilstrekkelig grunnlag for å utløse en 
plikt for kommunen til å utarbeide individuell plan og tilby koordinator. I tilfeller der 
pasienter/brukeres tjenestebehov er avgrenset til tannhelsetjenester, vil dette behovet bli 
ivaretatt av den kommunale tannklinikken, eventuelt i et samarbeid med aktuelle 
tannlegespesialister. Plikten til å utarbeide individuell plan vil være avgrenset til tilfeller 
der det er behov for å koordinere behovet for tannhelsetjenester til personer som har rett 
til slike tjenester, med vedkommendes behov for øvrige helse- og omsorgstjenester i en 
individuell plan.  
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5.17.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget om at reglene om kommunens ansvar for individuell plan i helse- og 
omsorgstjenesteloven får anvendelse for kommunale tannhelsetjenester, er nytt i forhold 
til gjeldende rett. Dette må ses i sammenheng med forslaget om rett til individuell plan 
som også er nytt i forhold til gjeldende rett, jf. punkt 5.21.3. Pasienten og brukerens 
behov for tannhelsetjenester vil allerede i dag kunne inngå som en del av grunnlaget for 
utarbeiding av individuell plan. Behovet for tannhelsetjenester vil som hovedregel i seg 
selv ikke medføre en plikt for kommunen til å utarbeide individuell plan. Forslaget vil 
derimot bidra til at behovet for tannhelsehjelp for personer med rettigheter til slik hjelp 
blir vurdert i sammenheng med vedkommendes øvrige behov, og dermed sikre et 
helhetlig og koordinert tilbud. Kommunens plikter etter loven blir dermed ikke 
nødvendigvis utvidet som følge av forslaget.  

5.18 Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning 

Kapittel 8 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder regler om undervisning, praktisk 
opplæring, utdanning og forskning.  

5.18.1 Undervisning og praktisk opplæring 

5.18.1.1 Gjeldende rett 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1 første ledd pålegger enhver kommune å medvirke 
til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, herunder videre- og 
etterutdanning. Med hjemmel i § 8-1 andre ledd er det gitt forskrift som regulerer 
turnustjeneste for fysioterapeuter, veiledet tjeneste for allmennleger og 
spesialistutdanning og turnusstillinger for leger.  

De regionale helseforetakenes ansvar for deltakelse i undervisning og opplæring er 
beskrevet i spesialisthelsetjenesteloven § 3-5, hvor det fremgår at de regionale 
helseforetakene skal sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige 
elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes innen helseregionen. 
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 nr. 2 at utdanning av helsepersonell er en 
av sykehusenes hovedoppgaver.  

Fylkeskommunens ansvar for undervisning og praktisk opplæring er nedfelt i 
tannhelsetjenesteloven § 6-1 første ledd, hvor det fremgår at enhver fylkeskommune 
plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av tannhelsepersonell, herunder 
også videre- og etterutdannelse. Bestemmelsen er likelydende med bestemmelsen i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 8-1. Verken betegnelsen "helsepersonell" etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 8-1 eller "tannhelsepersonell" i tannhelsetjenesteloven § 6-1 er 
forbeholdt personell som er ferdig utdannet og autorisert. Bestemmelsene kan også 
omfatte elever og studenter som er under utdanning og som i forbindelse med helsefaglig 
undervisning, opplæring og praksis utfører handlinger som kan regnes som helsehjelp, jf. 
definisjonen av helsepersonell i helsepersonelloven § 3 første ledd nr. 3. Bestemmelsene 
omfatter således både personer som mottar praksisundervisning som del av 
grunnutdanningen, samt yrkesaktivt personell.  
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5.18.1.2 Departementets vurdering og forslag 
Både kommunens og fylkeskommunens plikter når det gjelder undervisning og praktisk 
opplæring, er begrenset til et medvirkningsansvar. Dette til forskjell fra 
spesialisthelsetjenesten, hvor undervisning og opplæring er en særlig oppgave som 
sykehusene skal ivareta. Finansieringen av denne oppgaven inngår i de ordinære 
budsjettrammene til de regionale helseforetakene. I forbindelse med høringen av forslaget 
til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, mente flere høringsinstanser at 
kommunens ansvar for undervisning og praktisk opplæring måtte tydeliggjøres i større 
grad, blant annet ved at kommunene burde bli pålagt et tilsvarende sørge for ansvar som 
spesialisthelsetjenesten, og ikke bare et medvirkningsansvar. I lovforarbeidene ble dette 
drøftet nærmere, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 22.6 side 280. Etter departementets 
vurdering var et slikt ansvar ikke hensiktsmessig, blant annet grunnet ulike 
ansvarsforhold. Det ble også pekt på at det var behov for nærmere vurderinger av hvilke 
konsekvenser en slik endring ville medføre for kommunene.   

Departementet legger til grunn at gjeldende medvirkningsansvar anses tilstrekkelig når 
det gjelder undervisning og praktisk opplæring av kommunalt ansatt tannhelsepersonell, 
og medfører ikke i seg selv behov for å endre helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1. 
Bestemmelsen kan gis anvendelse for undervisning og praktisk opplæring av 
tannhelsepersonell, uten at det er behov for lovendringer.     

For tannlegestudentene ved Universitetene i Bergen og Oslo foregår store deler av den 
kliniske praksisen sentralt på universitetsklinikkene. Praksis i fylkeskommunale 
tannklinikker er avgrenset til 3-5 uker i løpet av studiet. Ved Universitetet i Tromsø – 
Norges arktiske universitet – er praksisdelen organisert med to lengre praksisperioder i 
fylkeskommunal tannklinikk, organisert og finansiert som et samarbeid mellom 
universitetet og fylkeskommunene. Som en oppfølging av Stortingets behandling av 
Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis, jf. Innst. 320 S 
(2011-2012), har Kunnskapsdepartementet igangsatt et arbeid med å utrede en betydelig 
utvidelse av praksis i kommunesektoren for flere helsefagstudier, inkludert tannlege- og 
tannpleierstudiet. For tannpleierstudentene er praksisperioden om lag tilsvarende som for 
tannlegestudenter, med unntak av praksis for tannpleierstudenter ved Høgskolen i 
Hedmark. Ved dette studiet er all praksis organisert av Hedmark fylkeskommune, og 
kostnadene dekkes av Helse- og omsorgsdepartementet. Tannleger er heller ikke pålagt å 
utføre turnustjeneste i kommunen. Den største utfordringen når det gjelder organisering 
av lengre praksisperioder i den offentlige tannhelsetjenesten, er knyttet til 
klinikkfasiliteter, til klinikkens størrelse og faglig bredde i pasientbehandlingen. Dette er 
spørsmål som må utredes når det er tatt stilling til aktuell utvidelse av praksisperioden i 
kommunesektoren.  

5.18.1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget om å la helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1 få anvendelse for 
tannhelsepersonell medfører en videreføring av gjeldende rett og pålegger ikke 
kommunen nye plikter sett i forhold til hva fylkeskommunen er pålagt i dag. Forslaget vil 
ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser.  
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5.18.2 Videre- og etterutdanning  

5.18.2.1 Gjeldende rett  
Kommunens ansvar for videre- og etterutdanning fremgår av helse- og 
omsorgstjenesteloven § 8-2. Det følger av § 8-2 første ledd at kommunen skal sørge for at 
egne ansatte som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, får påkrevd videre- og 
etterutdanning. Videre skal kommunen medvirke til at personell som utfører tjeneste eller 
arbeid etter loven her i privat virksomhet som har avtale med kommunen, får adgang til 
nødvendig videre- og etterutdanning, jf. § 8-2 andre ledd. Av § 8-2 tredje ledd følger at 
personell som utfører tjeneste eller arbeid etter loven her, plikter å ta del i videre- og 
etterutdanning som er nødvendig for å holde faglige kvalifikasjoner ved like.  

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-10 at virksomheter som yter helsetjenester 
som omfattes av denne loven, skal sørge for at ansatt helsepersonell gis slik opplæring, 
etterutdanning og videreutdanning som er påkrevd for at den enkelte skal kunne utføre sitt 
arbeid forsvarlig.  

Tannhelsetjenesteloven § 6-1 andre ledd slår fast at fylkeskommunen skal sørge for at 
dens ansatte tannhelsepersonell får påkrevd videre- og etterutdanning. I merknadene til § 
6-1 i forarbeidene til tannhelsetjenesteloven, fremgår at fylkeskommunens plikt er 
begrenset til egne ansatte, men at den også bør legge til rette for at tannhelsepersonell i 
privat virksomhet får anledning til undervisning mv. Tannhelsepersonell innen Den 
offentlige tannhelsetjenesten plikter å ta del i videre- og etterutdanning som blir 
forskrevet og som er nødvendig for å holde dets kvalifikasjoner ved like, jf. 
tannhelsetjenesteloven § 6-1 tredje ledd. Ut fra hva som ligger i begrepet "Den offentlige 
tannhelsetjenesten" i tannhelsetjenesteloven § 1-1 tredje ledd, innebærer dette at 
bestemmelsen i § 6-1 tredje ledd omfatter både ansatt tannhelsepersonell og private 
tannleger som har avtale med fylkeskommunen.   

5.18.2.2 Departementets vurdering og forslag  
Både kommunen, fylkeskommunen og helseforetak har et lovfestet ansvar for å sørge for 
at egne ansatte får nødvendig videre- og etterutdanning. I motsetning til 
fylkeskommunen, har kommunen en uttrykkelig plikt til å medvirke til at også private 
tjenesteytere som har avtale med kommunen får mulighet til videre- og etterutdanning. 
Departementet viser til at det er behov for at også private ytere av tannhelsetjenester 
omfattes av kommunens medvirkningsplikt. Privat tannhelsepersonell med avtale med 
fylkeskommunen plikter i dag uansett å ta del i videre- og etterutdanning, jf. 
tannhelsetjenesteloven § 6-1 tredje ledd. Mange fylkeskommuner har inngått avtaler med 
private tannleger om behandling av personer med rusavhengighet. Midlene som tildeles 
fylkeskommunene til oppbygging av slike behandlingstilbud til rusavhengige, omfatter 
også nødvendig opplæring av tannhelsepersonell. Gjennom tilskuddsmidler til 
fylkeskommunene er det under oppbygging tilbud om tannbehandling til personer med 
stor angst for tannbehandling (odontofobi) og tilbud om tannbehandling til torturofre og 
overgrepsutsatte. Tilskuddsmidlene omfatter blant annet særskilt opplæring knyttet til 
angstbehandling og tannbehandling av disse gruppene. For fylkeskommuner som inngår 
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avtale med private om slik behandling er det derfor av stor betydning at disse også får 
nødvendig videre- og etterutdanning.  

Etter departementets vurdering bør bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 
gis anvendelse på personell som yter tannhelsetjenester. Det innebærer en lovfesting og 
klargjøring av kommunens medvirkningsansvar når det gjelder mulighet for videre- og 
etterutdanning av private ytere av tannhelsetjenester, sett i forhold til det ansvaret 
fylkeskommunen har i dag.     

5.18.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser   
Forslaget om å gi bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 anvendelse for 
tannhelsepersonell, er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. Når det gjelder 
kommunens ansvar for å medvirke til at personell i privat virksomhet som har avtale med 
kommunen også får adgang til nødvendig videre- og etterutdanning, innebærer dette en 
utvidelse av kommunens plikter sett i forhold til det fylkeskommunen i dag er pålagt. 
Som beskrevet over har privat tannhelsepersonell uansett en plikt til å delta i utdanning 
som anses påkrevd. De økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget antas å 
være ubetydelige, som følge av at det er et fåtall privatpraktiserende tannhelsepersonell 
som har avtale med fylkeskommunen, og det er allerede praksis at privat 
tannhelsepersonell inviteres til etter- og videreutdanningstilbud fra fylkeskommunen. 
Kostnader til slik utdanning eller opplæring inngår blant annet i den statlige 
rammefinansieringen av tannhelsetilbudet til rusmiddelavhengige.  

5.18.3 Forskning  

5.18.3.1 Gjeldende rett 
I følge helse- og omsorgstjenesteloven § 8-3 skal kommunen medvirke til og tilrettelegge 
for forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For å oppfylle plikten til å 
medvirke til forskning må kommunen utvise en aktivitet, men den stilles fritt til å velge 
på hvilken måte forskningen skal understøttes. Et medvirkningsansvar krever ikke at 
kommunen selv skal initiere eller finansiere forskning. Eksempler på hvordan 
medvirkning til forskning kan foregå, kan være tilgjengeliggjøring av data innhentet fra 
tjenesten til forskningsprosjekter, å synliggjøre aktuelle problemstillinger og 
forskningsbehov for forskningsinstitusjonene, og å ha oversikt over forskningsaktiviteten 
i egen kommune. Andre eksempler kan være å legge plan for hvordan kommunen ønsker 
å fremme forskning og kunnskapsbasert praksis for de ansatte i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, eller å utvikle samarbeid med andre kommuner, forskningsinstitusjoner 
og helseforetak.   

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 nr. 3 at forskning er en av sykehusenes 
hovedoppgaver.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser som pålegger fylkeskommunen et 
ansvar for forskning.  
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5.18.3.2 Departementets vurdering og forslag 
I høringsnotat med forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 15. 
oktober 2010 ble det ikke foreslått å lovregulere kommunens ansvar for forskning. 
Departementet påpekte imidlertid at det ville være viktig med økt medvirkning fra den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten i den forskningen som gjennomføres i regi av 
forskningsinstitusjoner. Departementet foreslo i høringsnotatet at samarbeid om 
forsknings- og utviklingsarbeid bør inngå i den lokale samarbeidsavtalen mellom 
kommuner og regionale helseforetak. Mange høringsinstanser ønsket en tydelig lovpålagt 
regulering av kommunenes ansvar for å bidra til forskning. Enkelte høringsinstanser 
ønsket også at kommunene skulle pålegges et tilsvarende ansvar for forskning som 
spesialisthelsetjenesten, hvor forskning er en av fire lovpålagte hovedoppgaver.  

I Prop. 91 L (2010-2011) uttrykte departementet enighet med de mange høringsinstansene 
som mente at en regulering av forskning i den kommunale helse- og omsorgssektoren vil 
bidra til å styrke forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og også gi en 
mer helhetlig regulering av forskning mellom forvaltningsnivåene. Departementet foreslo 
derfor en ny lovbestemmelse som gir kommunen et medvirkningsansvar for forskning. 
Departementet la til grunn at en slik lovfesting vil sikre at kommunene utviser en viss 
aktivitet som kan understøtte forskning i, om og for den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Det vil også være et viktig insentiv for å styrke kunnskapsbasert 
praksis og rekruttering. Videre pekte departementet på at kommunens medvirkning også 
vil være et virkemiddel for å sikre informasjon om helsetilstanden i befolkningen og de 
positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, jf. lovforslaget § 3-3 andre 
ledd. Dette vil i sin tur kunne forbedre kunnskapsnivået om og for den kommunale helse- 
og omsorgssektoren.  

Kommunens plikter når det gjelder forskning er i dag begrenset til et medvirkningsansvar. 
Dette til forskjell fra spesialisthelsetjenesten, hvor forskning er en særlig oppgave som 
sykehusene skal ivareta. Budsjettmidler til forskning er konkretisert i 
oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene med spesifiserte krav til 
rapportering.  

Når det gjelder spørsmålet om å pålegge kommunene et selvstendig sørge for ansvar for 
forskning, det vil si å gå lenger enn et medvirkningsansvar, uttalte departementet blant 
annet følgende, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 23.5 side 284:  

"[…] Mange høringsinstanser mener at kommunene bør få samme ansvar for forskning 
som spesialisthelsetjenesten, der forskning er en av fire lovpålagte oppgaver. 
Departementet vil i denne sammenheng vise til at mange kommuner i Norge er små, og vil 
derfor vanskelig kunne sette av eller skaffe til veie nødvendig kompetanse og ressurser til 
forskning. Dette må hensyntas i reguleringen. Departementet vil derfor ikke pålegge 
kommunene selv å initiere eller drive forskning som en hovedoppgave eller å bruke 
ressursene sine på forskning." 

Tannhelsetjenesten i de fleste fylkeskommunene deltar i dag i praksisnær forskning i 
varierende grad. Ansvaret for forskningsprosjektene er forankret i virksomheter med 
forskningskompetanse, slik som universitetene, NIOM (Nordisk Institutt for 
Odontologiske Materialer AS) og de regionale odontologiske kompetansesentrene. 
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Forskningsaktivitetene som er forankret ved kompetansesentrene er under oppbygging og 
foregår som regel i samarbeid med andre fagmiljøer med forskningskompetanse. De 
regionale odontologiske kompetansesentrene opplever en økende interesse fra privat 
tannhelsevirksomhet om deltakelse i forskning, blant annet gjennom å gjøre pasientdata 
tilgjengelig for forskning. Involvering av privat sektor i forskning og kunnskapsutvikling 
som er organisatorisk forankret ved kompetansesentrene, vil kunne gi 
forskningsaktiviteten et større omfang enn det har i dag. Videre trekkes stadig flere 
tannklinikker inn i forskningsvirksomhet gjennom bidrag med data fra elektronisk 
pasientjournal (EPJ). I mange av prosjektene analyseres sammenhengen mellom tannhelse 
og øvrig helse. Forskningen innenfor tannhelsetjenesten finansieres langt på vei som 
tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. I tillegg søker 
kompetansesentrene forskningsmidler fra andre kilder.  

Departementet legger til grunn at medvirknings- og tilretteleggingsansvaret etter helse- 
og omsorgstjenesteloven § 8-3 er tilstrekkelig for å ivareta den forskningen som skjer 
innenfor den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i dag. Forskningsressursene ved de 
regionale odontologiske kompetansesentrene vil bli videreført med 
virksomhetsoverdragelsen til kommunene. Forskning vil være et viktig virkemiddel for å 
sikre økt kunnskapsproduksjon i den kommunale tannhelsetjenesten.  

Departementet anser det ikke hensiktsmessig eller formålstjenlig å lovfeste en plikt for 
enhver kommune til å bygge opp et forskningsmiljø særskilt på tannhelseområdet som har 
tilstrekkelig infrastruktur og kompetanse til å utføre selvstendig forskningsvirksomhet 
med høy kvalitet. Gitt dagens situasjon er det ikke realistisk å tro at den enkelte 
kommunene vil ha forutsetninger for dette, heller ikke i en situasjon med færre og større 
kommuner. En lovfesting av et selvstendig ansvar for å sørge for forskning kan tidligst 
skje når kommunene har bygd opp tilstrekkelig kompetanse på feltet. Departementet 
foreslår derfor å videreføre medvirkningsansvaret for forskning for alle kommunale helse- 
og omsorgstjenester.  

5.18.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Innpasningen av tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer at 
kommunens ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for forskning blir utvidet til å 
omfatte tannhelsetjenester. Dette er nytt i forhold til gjeldende rett. Fylkeskommunen er 
ikke pålagt dette ansvaret i dag. Innhold, omfang og organisering av medvirknings- og 
tilretteleggingsansvaret er imidlertid ikke spesifisert i loven. Kommunen står derfor fritt i 
spørsmålet om hvilke konkrete forskningsprosjekter den skal bidra til.  

Det vises til redegjørelsen over hvor det fremgår at det er en økende forskningsaktivitet 
innenfor tannhelsetjenesten. Ved tidspunktet for overføring av ansvaret for 
tannhelsetjenester til kommunen vil omfanget av tannklinikkenes involvering i 
forskningsprosjekter antakelig være betydelig høyere enn det som gjelder for øvrige 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Plikten til å medvirke til forskning vil i praksis 
ikke ha vesentlige konsekvenser for kommunene, utover at tannklinikkenes involvering i 
forskningen bidrar til kvalitetsheving av tjenestene. Forskningen skal bidra til mer 
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kunnskapsbaserte tjenester, som på sikt forutsettes å innebære en mer kostnadseffektiv 
tjeneste.   

5.19 Finansiering og egenbetaling  

Kapittel 11 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder blant annet bestemmelser om 
kommunens ansvar for utgifter og vederlag for helse- og omsorgstjenester.  

5.19.1 Kommunens ansvar for utgifter til tannhelsetjenester 

5.19.1.1 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 første ledd at kommunen skal sørge 
for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har 
ansvaret for etter loven. Staten yter årlig rammetilskudd til delvis dekning av kommunens 
utgifter, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 11-5 første ledd. Tilskuddene fordeles 
gjennom inntektssystemet for kommunene etter regler gitt av Kongen. Til de berørte 
kommuner yter dessuten staten årlig et særskilt tilskudd til fengselshelsetjenesten, jf. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9.  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 andre ledd regulerer den økonomiske 
ansvarsfordelingen mellom kommuner. Bestemmelsen slår fast det finansielle 
ansvarsprinsippet som innebærer at kostnadene ved de tjenester og tiltak som er nevnt i 
første ledd, skal dekkes av den kommunen som er ansvarlig for å yte tjenesten eller sette i 
verk tiltaket. Bestemmelsen bygger på oppholdsprinsippet, og ikke bostedsprinsippet. 
Oppholdsprinsippet er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd, hvor det 
fremgår at det er den kommunen der pasienten eller brukeren til enhver tid oppholder seg 
som har ansvar for å sørge for tilbud av nødvendige helse- og omsorgstjenester. 
Bestemmelsen legger til rette for løsninger med et mer fleksibelt tjenestetilbud tilpasset 
de krav til mobilitet som preger samfunnet i dag, slik at man unngår at pasienter og 
brukere blir kasteballer mellom kommuner. Samtidig er det en utfordring at 
oppholdskommunene, som for eksempel typiske ferie- og hyttekommuner, blir sittende 
med det økonomiske ansvaret for kostnadskrevende tjenester for feriegjester og andre 
besøkende.  

I forskrift 16. desember 2011 nr. 1348 om kommunens dekning av utgifter til helse- og 
omsorgstjenester, er det derfor gitt nærmere bestemmelser om utgiftsfordelingen mellom 
to eller flere kommuner der en pasient eller bruker får tjenester i forbindelse med 
institusjonsopphold i en annen kommune enn der vedkommende har fast bosted eller fast 
opphold, og om behandling av tvister mellom kommuner om utgiftsfordeling i slike 
tilfeller.  

Av § 11-1 tredje ledd følger at utgifter til privat praksis som drives etter avtale med 
kommunen, helt eller delvis dekkes skal av kommunen etter nærmere avtale mellom den 
privatpraktiserende og kommunen.  
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Kommunens ansvar for å dekke reiseutgifter for behandlingspersonell følger av § 11-1 
fjerde og femte ledd. Det vises i sin helhet til omtalen av disse bestemmelsene i punkt 
5.16.1.  

Det fremgår av § 11-1 sjette ledd at i den utstrekning helsetjenester som omhandlet i § 3-
2 gir rett til stønad etter forskrift fastsatt i medhold av folketrygdloven § 5-24 a, skal 
kommunen dekke utgifter til helsetjenester som personer bosatt i kommunen har mottatt i 
et annet EØS-land. Departementet har i forskrift 22. november 2010 nr. 1466 gitt 
nærmere bestemmelser om utgiftsdekningen.   

Tannhelsetjenesteloven   

Tannhelsetjenesteloven § 5-1 første ledd pålegger fylkeskommunen å dekke utgifter ved 
den offentlige tannhelsetjenesten. Begrepet "Den offentlige tannhelsetjenesten" er i 
tannhelsetjenesteloven § 1-1 tredje ledd avgrenset til å omfatte tannhelsetjeneste som 
utføres på gruppene som er nevnt i loven § 1-3, enten av fylkeskommunens ansatte 
tannleger eller av private tannleger som har inngått avtale med fylkeskommunen. Av 
tannhelsetjenesteloven § 5-1 andre ledd går det frem at pasientens utgifter til behandling 
som er utført i privat praksis etter avtale med fylkeskommunen, helt eller delvis skal 
dekkes av fylkeskommunen på samme måte som om tilbudet hadde vært gitt av 
fylkeskommunens ansatte tannleger. Utgifter til tannbehandling av voksne personer som 
ikke har rettigheter etter loven, forutsettes å bli dekket gjennom pasientens egenbetaling 
og eventuell stønad fra folketrygden.  

Fylkeskommunens ansvar for dekning av pasientens skyssutgifter etter 
tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd, er nærmere omtalt under punkt 5.19.3 om 
pasienttransport.  

Det fremgår av § 5-1 fjerde ledd at i den utstrekning helsetjenester som omhandlet i § 1-3 
gir rett til stønad etter forskrift fastsatt i medhold av folketrygdloven § 5-24 a, skal 
fylkeskommunen dekke utgifter til tannhelsetjenester som personer bosatt i fylket har 
mottatt i et annet EØS-land. Bestemmelsen er likelydende med bestemmelsen i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 11-1 sjette ledd. Departementet har i forskrift 22. november 2010 
nr. 1466 gitt nærmere bestemmelser om utgiftsdekningen. Av forskriften § 3 fremgår at 
det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling utført i andre EØS-land, når 
hjelpen gis til personer som omfattes av gruppene i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 
ledd bokstav a til d. Stønaden utbetales til pasienten og HELFO foretar et etterfølgende 
oppgjør med fylkeskommunen der vedkommende er bosatt.  

Staten yter rammetilskudd til delvis dekning av fylkeskommunens utgifter, jf. 
tannhelsetjenesteloven § 5-2. Tilskuddet fordeles gjennom inntektssystemet for 
kommunene og fylkeskommunene etter regler gitt av Kongen. Bestemmelsen tilsvarer i 
hovedsak helse- og omsorgstjenesteloven § 11-5.  
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5.19.1.2 Departementets vurdering og forslag 

Grunnleggende prinsipper for finansiering  

De grunnleggende prinsippene for finansering av offentlige tannhelsetjenester ligger fast 
med oppgaveoverføringen fra fylkeskommunene til kommunene, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 11-1 første ledd og § 11-5. Det betyr at det finansielle 
ansvarsprinsipp og prinsippet om rammefinansiering legges til grunn. Finansieringen vil 
fortsatt bestå av rammetilskudd fra staten, kommunens egne skatteinntekter og 
pasientenes betaling av vederlag/egenbetaling i form av mellomlegg. Den delen av det 
fylkeskommunale rammetilskuddet som i dag går til tannhelsetjenester (om lag 4,6 
prosent) vil bli trukket ut fra rammetilskuddet til fylkeskommunene og fordelt på større 
og mer robuste kommuner etter nye kostnadsnøkler. Dette er imidlertid ikke en direkte 
følge av lovforslagene i dette høringsnotatet, men vil bli ivaretatt i forbindelse med 
planleggingen av virksomhetsoverdragelsen som skal skje i løpet av året før 
oppgaveoverføringen blir iverksatt. Hvordan fordelingen skal skje omtales derfor ikke 
nærmere her, jf. punkt 8.2.1.   

Kommunens ansvar for finansiering av fengselshelsetjeneste 

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-5 første ledd tredje punktum som 
lovfester en plikt for staten til å yte årlige tilskudd til kommuner hvor det ligger fengsler 
og hvor det følgelig er krav om fengselshelsetjeneste, er ny i forhold til 
tannhelsetjenesteloven. Samtidig kodifiserer og viderefører bestemmelsen det som har 
vært lagt til grunn når det gjelder fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester til 
innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. Kostnader til så vel tannhelsetjenester som 
kommunale helse- og omsorgstjenester finansieres av de respektive fylkeskommuner og 
kommuner gjennom et særskilt årlig tilskudd over statsbudsjettet. Se nærmere om 
finansiering av tannhelsetjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen under punkt 
5.9.10.  

Oppholdskommunens finansieringsansvar  

I likhet med helse- og omsorgstjenesteloven, bygger tannhelsetjenesteloven på 
oppholdsprinsippet og ikke bostedsprinsippet, jf. formuleringen "bor eller midlertidig 
oppholder seg" i tannhelsetjenesteloven §§ 1-1 og 2-1. Det vil bety at det er den 
kommunen der vedkommende oppholder seg som har ansvar for å sørge for og å dekke 
utgiftene til nødvendig tannhelsehjelp, herunder akutt tannhelsehjelp, til bestemte grupper 
i befolkningen. Det kan være aktuelt for eksempel i forbindelse med gjennomreise, ferie, 
pendling, studier eller institusjonsopphold.  

Forskriften til helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 andre ledd som omhandler 
utgiftsfordeling mellom oppholdskommunen og bostedskommunen, er begrenset til å 
gjelde refusjon for kommunale helse- og omsorgstjenester som ytes i forbindelse med 
opphold i institusjon. Forskriften slår fast at oppholdskommunen kan kreve refusjon av 
den kommunen som var oppholdskommunen forut for inntak i institusjonen, for så vidt 
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gjelder utgifter til plass i visse institusjoner, personlig assistanse mv. Forskriften omfatter 
ikke andre helsetjenester som ytes utenfor institusjon, som for eksempel utgifter til 
allmennlegetjenester, herunder kommunal legevakt, for skiturister i hyttekommuner. 
Forskriften § 2 omfatter blant annet utgifter til plass i institusjon med heldøgns helse- og 
omsorgstjenester for rusmiddelavhengige. Bestemmelsen må forstås slik at tilleggsutgifter 
i forbindelse med institusjonsoppholdet, for eksempel til tannbehandling, ikke kan kreves 
refundert fra hjemkommunen. Videre er det en stor andel personer med rusavhengighet 
fra andre fylker som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling i institusjoner som har 
avtale med regionale helseforetak. Disse har rettigheter til tannhelsehjelp under 
institusjonsoppholdet. Dette kan være særlig kostnadskrevende behandling som påfører 
oppholdskommunen merutgifter.  

Det finnes i dag ikke hjemmel i tannhelsetjenesteloven for å gi tilsvarende forskrift som 
pålegger pasientens bostedskommune å refundere utgifter til tannbehandling gitt under 
opphold i en annen kommune. Departementet legger til grunn at siden 2012 har tilskuddet 
til tannbehandling for rusavhengige personer blitt fordelt etter kostnadsnøkkelen i 
utgiftsutjevningen, og at beløpet utgjør en liten del av de samlede utgiftene for 
fylkeskommunene. Departementet anser det inntil videre ikke aktuelt å innføre en 
tilsvarende oppgjørsordning mellom kommuner for tannhelsetjenester. Som i dag vil det 
være opp til den enkelte kommune hvorvidt den vil søke å inngå avtale med pasientens 
hjemkommune om dekning av utgifter til tannhelsehjelp. Dette vil for eksempel kunne 
være aktuelt for kommuner hvor det ligger utdanningsinstitusjoner. Disse kommunene vil 
med oppgaveoverføringen kunne få ekstrautgifter til tannbehandling av 19- og 20-åringer 
som flytter dit fra andre kommuner for å studere.   

Dekning av utgifter til privat praksis  

Forholdet til privat tannhelsevirksomhet er nærmere beskrevet og drøftet under punkt 
5.11. Mens helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 tredje ledd omhandler kommunens 
dekning av "utgifter til privat praksis som drives etter avtale med kommunen", gjelder 
tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 og 5-1 "pasientenes utgifter til behandling som er utført i 
privat praksis".  

Denne forskjellen i uttrykksmåte er gjennomtenkt og har sammenheng med at avtalene 
etter helse- og omsorgstjenesteloven i hovedsak dreier seg om at kommunen yter 
driftstilskudd til privat helsevirksomhet basert på tildeling av avtalehjemler og at 
pasienten vanligvis har rett til stønad til helsetjenester fra folketrygden. 
Fylkeskommunens avtaler med private tannleger gjelder i hovedsak avtaler om 
tjenestekjøp, og hvor pasienten som regel ikke har rett til stønad fra folketrygden til 
tannbehandlingen. Dette kommer klart til uttrykk i tannhelsetjenesteloven § 4-2, som 
gjelder tilfeller der fylkeskommunen ønsker å inngå "avtale med privatpraktiserende 
tannlege om behandling av prioriterte grupper […]."  

Etter departementets vurdering er dette en forskjell av reell betydning. Den eksisterende 
bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 tredje ledd vil derfor etter 
departementets syn ikke være tilstrekkelig dekkende for tannhelsetjenester utført av 
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private tjenesteytere. Departementet foreslår på denne bakgrunn at bestemmelsen i 
tannhelsetjenesteloven § 4-1 første ledd videreføres, ved at den tas inn i § 11-1 tredje ledd 
som et nytt annet punktum.  

Kommunens ansvar for dekning av reiseutgifter for behandlingspersonell 

Det vises i sin helhet til departementets vurdering og forslag under punkt 5.16.1. Når det 
gjelder utgiftsdekning, vil forskrift 19. desember 2003 nr. 1728 om transport av 
behandlingspersonell bli endret slik at den får anvendelse på helsepersonell i den 
kommunale tannhelsetjenesten. 

Kommunens ansvar for dekning av utgifter til pasienttransport  

Det vises i sin helhet til departementets vurdering og forslag under punkt 5.19.3.  

Kommunens ansvar for å dekke behandlingsutgifter i andre EØS-land 

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 sjette ledd tilsvarer bestemmelsen 
i tannhelsetjenesteloven § 5-1 fjerde ledd. Bestemmelsen foreslås videreført uendret. Det 
betyr at bostedskommunen overtar fylkeskommunens ansvar for å dekke utgifter til 
tannbehandling for bestemte grupper (barn og unge, psykisk utviklingshemmede osv.) 
mottatt i annet EØS-land. Oppgaveoverføringen innebærer at HELFO utbetaler 
refusjonsbeløpet til pasienten og deretter foretar oppgjør med kommunen, i stedet for med 
fylkeskommunen.  

5.19.1.3 Forslag til lovregulering  
Departementet foreslår at det i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 tredje ledd tas inn 
et nytt annet punktum, slik at bestemmelsen lyder (endringer i kursiv):  

"Utgifter til privat praksis som drives etter avtale med kommunen, skal helt eller delvis 
dekkes av kommunen etter nærmere avtale mellom den privatpraktiserende og kommunen. 
Dersom pasientens utgifter til tannhelsetjenester helt eller delvis skal dekkes av kommunen, 
må den privatpraktiserende ha avtale med kommunen."   

Når det gjelder øvrige forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 i 
forbindelse med kommunens overtakelse av finansieringsansvaret for pasienttransport i 
tilknytning til tannbehandling, vises det til punkt 5.19.2.  

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.19.1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  
De foreslåtte endringene i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 er i sin helhet en 
videreføring av gjeldende rett. Lovforslaget utvider i seg selv ikke kommunenes samlede 
finansieringsansvar i forhold til det finansieringsansvaret fylkeskommunen har i dag. 
Eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser av å lovfeste kommunens ansvar 
for dekning av utgifter til transport av behandlingspersonell, vil bli vurdert i forbindelse 
med forskriftsarbeidet etter at lovforslagene i dette høringsnotatet er vedtatt.  
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5.19.2 Vederlag for tannhelsetjenester  

5.19.2.1 Gjeldende rett  

Helse- og omsorgstjenesteloven  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 første ledd gir kommunen en generell hjemmel til 
å kreve vederlag av pasient og bruker for hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste, 
når dette følger av lov eller forskrift. Adgangen til å kreve vederlag gjelder også ved hjelp 
fra privat tjenesteyter som har avtale med kommunen. Bestemmelsen slår fast en plikt for 
den som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen til å betale vederlag når det 
følger av lov eller forskrift. Kommunen er ikke forpliktet til å kreve egenbetaling av 
pasient eller bruker selv om det er hjemmel for slik innkreving.  

Det følger av § 11-2 andre ledd at departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser 
om vederlag for helse- og omsorgstjenester og stille krav om at det utstedes spesifisert 
regning til pasienten. Slik forskrift er fastsatt, jf. forskrift 16. desember 2011 nr. 1349 om 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Forskriften gjelder ikke for 
egenandeler ved helsehjelp fra privatpraktiserende fastleger, fysioterapeuter og jordmødre 
som har avtale med kommunen. Her gjelder de egenandeler og skjermingsordninger som 
er fastsatt i forskrifter til folketrygdloven §§ 5-3, 5-4, 5-8 og 5-12.  

Tannhelsetjenesteloven  

Tannhelsetjenesteloven § 2-2 regulerer adgangen til å kreve vederlag for 
fylkeskommunale tannhelsetjenester. Forskriften omfatter både tilfeller der 
fylkeskommunen selv yter tannhelsehjelpen og tilfeller der behandlingen utføres av privat 
tannlege etter avtale med fylkeskommunen. Det følger av loven § 2-2 første ledd at 
mottakeren av hjelp i den offentlige tannhelsetjenesten skal betale vederlag når dette 
følger av forskrift fastsatt av departementet eller fylkeskommunen. Fylkeskommunen 
fastsetter betalingen for personer som den har vedtatt å gi et tannhelsetilbud til etter 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e.   

Det fremgår eksplisitt av tannhelsetjenesteloven § 2-2 andre ledd at det ikke kan kreves 
vederlag av grupper som nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a, b og 
c. Det betyr at barn og unge opptil 18 år, personer med psykisk utviklingshemming og 
grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har rett til gratis 
tannhelsehjelp fra fylkeskommunen. Det er imidlertid gjort et generelt unntak for 
kjeveortopedisk behandling (tannregulering). Mesteparten av kjeveortopedisk behandling 
utføres av privatpraktiserende spesialister i kjeveortopedi uten avtale med 
fylkeskommunen og det ytes stønad fra folketrygden til dekning av utgifter til 
behandlingen. Kostnader utover folketrygdens refusjonsbeløp må som regel dekkes av 
den enkelte pasient eller dennes pårørende. Henvisningen til grupper nevnt i bokstav a, b 
og c innebærer at 19- og 20-åringer ikke omfattes av det lovfestede fritaket for betaling av 
vederlag. Se nærmere om dette nedenfor.  
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Forskrift om vederlag i den offentlige tannhelsetjenesten 

Forskrift 24. mai 1984 nr. 1268 gir nærmere regler om adgangen til å kreve vederlag for 
tannhelsetjenester i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Her gis det kun en 
orientering om innholdet i forskriften av pedagogiske hensyn. Etter at forslagene til 
lovendringer i dette høringsnotatet er vedtatt av Stortinget, vil departementet sende på 
høring forslag til en ny forskrift om regulering av kommunens adgang til å kreve vederlag 
for tannhelsetjenester fra kommunen. 

Det følger av forskriften § 1 at personer som ikke går under tannhelsetjenesteloven § 1-3 
første ledd bokstav a til e, skal betale fullt vederlag etter departementets fastsatte takster 
inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider. Voksne som ikke omfattes av noen 
av disse gruppene og som tilbys tannbehandling av fylkeskommunen, må dermed dekke 
utgiftene selv.   

Forskriften § 2 innsnevrer retten til vederlagsfri tannbehandling som ellers følger av 
tannhelsetjenesteloven § 2-2 andre ledd. Det fremgår av § 2 første ledd at når grupper av 
eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie har hatt institusjonsopphold 
eller pleie av hjemmesykepleien i sammenhengende 3 måneder eller mer, skal disse gis 
vederlagsfrie tannhelsetjenester, inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske arbeider, så 
lenge oppholdet eller pleien vedvarer. Departementet har i merknader til forskriften 
presisert at for at kravet til sammenhengende pleie av hjemmesykepleien skal være 
tilfredsstilt, må pleien ha skjedd minst en gang pr. uke over tre måneder eller mer.  

Dersom institusjonsoppholdet eller omsorgen ikke forventes å vare over 3 måneder, kan 
fylkeskommunen kreve vederlag for tannhelsetjenester som ytes i denne perioden, jf. 
forskriften § 2 andre ledd. Et unntak fra denne regelen følger av forskriften § 2 tredje 
ledd, hvor det fremgår at tannbehandling som har sammenheng med eller påvirker den 
sykdom pasienten er innlagt for eller får pleie for, skal ytes vederlagsfritt selv om 
institusjonsoppholdet eller pleien ikke har vart i 3 måneder.  

Selve retten til nødvendig tannhelsehjelp gjelder uavhengig av oppholdets lengde eller 
pleiens varighet. Hvorvidt en person har rett til vederlagsfri tannhelsehjelp eller ikke, 
beror imidlertid på om vilkårene i forskriften § 2 er oppfylt.   

Det vises til departementets vurdering av hva som ligger i vilkårene "grupper av eldre, 
langtidssyke og uføre", "institusjon" og "hjemmesykepleie" under punkt 5.9.6.  

Ungdom som fyller 19 eller 20 år i kalenderåret omfattes av tannhelsetjenesteloven § 1-3 
første ledd bokstav d, og har dermed ikke rett til gratis tannbehandling etter 
tannhelsetjenesteloven § 2-2 andre ledd. De har likevel rett til tannbehandling mot 
redusert vederlag. Det fremgår av forskriften § 3 at de ikke skal betale større vederlag enn 
25 prosent av departementets fastsatte takster inkludert eventuelle utgifter til tanntekniske 
arbeider. For behandling som folketrygden gir hel eller delvis refusjon for, kan det kreves 
vederlag som under § 1.  

Når det gjelder andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere etter 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav e, følger det av forskriften § 4 at 
fylkeskommunen fastsetter vederlagets størrelse som andel av departementets fastsatte 
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takster. Denne bestemmelsen praktiseres imidlertid slik at fylkeskommunen står fritt til å 
fastsette størrelsen på vederlaget.  

Av forskriften § 5 følger det at for kjeveortopedisk behandling og utgifter til 
kjeveortopedisk apparatur mv., kan det kreves vederlag som under § 1 av alle grupper av 
befolkningen.  

Vederlag for tannhelsetjenester i henhold til Stortingets budsjettvedtak og departementets 
retningslinjer  

I Kommunal- og regionaldepartementets Rundskriv H-16/05 er det presisert at pasienter i 
helseinstitusjoner som er finansiert direkte over offentlige budsjetter, har rett til 
vederlagsfrie tannhelsetjenester forutsatt at oppholdet i institusjonen har en varighet på 
minst tre måneder. Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter i Rundskriv I-12/2005 om 
økte midler til tannbehandling for rusmiddelmisbrukere, at retten til vederlagsfrie 
tannhelsetjenester ved institusjonsopphold på minst tre måneder følger direkte av 
forskriften.  

I den grad personer med rusavhengighet omfattes av bestemmelsen i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c, vil de ha rettigheter til vederlagsfri 
tannbehandling. Forutsetningen er at varigheten på institusjonsoppholdet eller omfanget 
av hjemmesykepleien oppfyller kravene i forskriften § 2. Rusreformen i 2004 innebar at 
rusavhengighet ble ansett som en sykdom og rusbehandling ble ansett som helsehjelp. 
Dersom pasienten er innlagt i helseinstitusjon for rusbehandling og i den forbindelse har 
behov for tannbehandling, vil pasienten likevel ha rett til gratis tannhelsehjelp uavhengig 
av oppholdets lengde, jf. forskriften § 2 tredje ledd.   

I henhold til Stortingets budsjettvedtak, som innholdsmessig er presisert i rundskriv, er 
fylkeskommunen gjennom rammefinansiering gitt i oppgave å yte vederlagsfrie 
tannhelsetjenester til mennesker med rusavhengighet utenfor helseinstitusjon og ved 
tilskuddsmidler til innsatte i fengsel. I Helse- og omsorgsdepartementets Rundskriv I-
2/2006 fremgår det at tannhelsetjenester som ytes innenfor det nye tilbudet til 
rusavhengige utenfor institusjon som mottar omsorgstjenester fra kommunen, skal være 
vederlagsfrie og at prinsippene i forskriften § 2 skal legges til grunn så langt det er mulig. 
I Helse- og omsorgsdepartementets Rundskriv I-4/2008 er det presisert at det skal gis 
gratis tannbehandling til innsatte i fengsel.   

5.19.2.2 Departementets vurdering og forslag  
Departementet presiserer at det må sondres mellom retten til tannhelsehjelp på den ene 
siden (jf. punkt 5.9) og retten til helt eller delvis vederlagsfri tannhelsehjelp på den andre 
siden.  

Spørsmålet er i hvilken grad adgangen til å kreve vederlag for kommunale 
tannhelsetjenester bør reguleres i lov eller forskrift.  

Utgangspunktet etter helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 første ledd er at adgangen til 
å kreve vederlag av pasient eller bruker for kommunale helse- og omsorgstjenester må ha 
hjemmel i lov. Slik generell hjemmel er gitt i § 11-2 andre ledd, hvor det åpnes for at 
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departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om vederlag mv. Egenandeler for 
kommunale helse- og omsorgstjenester er i all hovedsak regulert i forskrift og ikke på 
lovs nivå.  

Det samme utgangspunktet ble lagt til grunn for forslaget til tannhelsetjenestelov i Ot.prp. 
nr. 49 (1982-1983), hvor det var forutsatt at vilkår med hensyn til egenandeler skulle 
fastsettes av departementet. Det var i lovproposisjonen ikke antydet noe om hvilke 
grupper som eventuelt burde få rett til gratis tannhelsehjelp. Prinsippet om at 
tannbehandling til barn, ungdom og visse andre grupper skulle være gratis, ble imidlertid 
tatt inn i lovforslaget ved Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 49 (1982-1983). I 
komiteens merknader i Innst. O. nr. 86 (1982-1983) ble det fremhevet at:  

"Helt siden offentlig tannpleie ble innført, har prinsippet om systematisk fri behandling av 
barn vært en hjørnestein i norsk tannhelsepolitikk. Flertallet er derfor av den oppfatning at 
barn og ungdom fra 0-18 år bør ha fri tannbehandling. Flertallet er også av den oppfatning 
at de psykisk utviklingshemmede og bestemte grupper av eldre, uføre og langtidspasienter 
må sikres fri tannbehandling. På grunn av det system en i dag har for spesialisttjenester, for 
eksempel tannregulering, bør det i lovteksten gjøres unntak for mulig vederlag for slik 
behandling."  

Dette er bakgrunnen for at de nevnte persongruppenes rett til vederlagsfri tannbehandling 
er nedfelt direkte i tannhelsetjenesteloven § 2-2 andre ledd. Departementet kan imidlertid 
ikke se at det lenger er nødvendig eller hensiktsmessig med lovfesting av denne type 
forhold. I tråd med moderne lovgivningsteknikk bør detaljregulering av spørsmål knyttet 
til betaling av egenandeler skje i forskrift fremfor i lov. Hensynet til harmonisering tilsier 
at slike spørsmål i størst mulig grad bør reguleres i forskrift på samme måte som for 
andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Flyttingen av egenbetalingsreglene fra lov 
til forskrift innebærer ingen innsnevring av pasientenes rettigheter til helt eller delvis 
vederlagsfri tannhelsehjelp fra kommunen, klagemuligheter mv.  

Det vises til at forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 
inneholder regler om når kommunen kan, og ikke kan, kreve egenandel for tjenester i 
institusjon. Videre slår forskriften fast at det er opp til kommunen selv å fastsette regler 
for betaling av egenandel for praktisk bistand mv. Dette tilsvarer fylkeskommunens 
adgang til gjennom lokal forskrift å fastsette vederlag for tannhelsetjenester til andre 
grupper som den har vedtatt å prioritere (bokstav e). Departementet finner det naturlig at 
det fortsatt er fylkeskommunen selv som fastsetter vederlag for grupper som den velger å 
gi et tannhelsetilbud til. Dette følger av det finansielle ansvarsprinsippet. Denne adgangen 
behøver ikke fremgå av lov. Det er ikke nødvendig med endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 11-2 for å videreføre gjeldende rett når det gjelder vederlag for 
kommunale tannhelsetjenester.  

Uavhengig av om selve retten til hel eller delvis vederlagsfri tannhelsehjelp reguleres på 
lovs- eller forskriftsnivå, må det fastsettes utfyllende regler om betaling av vederlag i 
forskrift til helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2, på samme måte som det er gjort i dag 
både for tannhelsetjenester og andre helse- og omsorgstjenester. Departementet vil 
komme tilbake på et senere tidspunkt med forslag til nærmere regulering av vederlag for 
kommunale tannhelsetjenester som erstatning for dagens vederlagsforskrift. Et 
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høringsnotat med utkast til forskrift vil bli sendt på alminnelig høring når lovforslagene i 
det foreliggende høringsnotat er vedtatt av Stortinget.  

5.19.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
De nærmere vilkårene for rett til helt eller delvis vederlagsfri tannhelsehjelp fra 
kommunen vil bli regulert i forskrift, etter at forslag til forskrift har vært på offentlig 
høring. Eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser vil bli vurdert i 
forbindelse med forskriftsarbeidet.  

5.19.3 Pasienttransport til og fra den kommunale tannhelsetjenesten 

5.19.3.1 Gjeldende rett 

Spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven 

Det er de regionale helseforetakene som er tillagt ansvaret for å sørge for tilbud om 
transport av pasienter til undersøkelse og behandling i helse- og omsorgstjenesten, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd nr. 6. Dette gjelder både transport til 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Også den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten faller inn under begrepet "helse- og 
omsorgstjenesten", slik dette er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav 
d. Før bestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a første ledd nr. 6 ble endret i 
forbindelse med ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 1. januar 2012, 
stod det "kommune- og spesialisthelsetjenesten". Den endrede begrepsbruken innebærer 
imidlertid ikke at de regionale helseforetakenes ansvar for å sørge for pasienttransport er 
utvidet til å omfatte fylkeskommunale tannhelsetjenester.  

Transportansvaret ivaretas i praksis gjennom selskapet Pasientreiser ANS som er eid i 
fellesskap av de fire regionale helseforetakene. Pasientreiser ANS samarbeider med 18 
pasientreisekontorer i landet som er lokalisert ved sine respektive helseforetak. 
Pasientreisekontorene har ansvar for reiseplanlegging, gjennomføring av reiser med 
rekvisisjon og saksbehandling av reiseregninger.   

Det er også de regionale helseforetakene som har finansieringsansvaret for 
pasienttransport til spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Finansieringsansvaret kommer til uttrykk i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 som 
gir pasienten og eventuell ledsager rett til dekning av nødvendige utgifter ved reise i 
forbindelse med helsetjeneste som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven og som dekkes 
av et helseforetak. Det samme gjelder helsetjenester som omfattes av folketrygdloven 
kapittel 5, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon. Henvisningen til 
folketrygdloven kapittel 5 omfatter blant annet kommunale helsetjenester som 
allmennlegehjelp (fastlege), fysioterapi og jordmorhjelp samt andre helsetjenester som 
folketrygden er stønadspliktig for, som for eksempel tannlegehjelp. Det betyr at 
pasientens reiseutgifter i forbindelse med tannbehandling hos privatpraktiserende 
tannlege eller tannpleier og hvor behandlingen er refusjonsberettiget etter folketrygdloven 
§§ 5-6 og 5-6 a, dekkes av det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion.  
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Videre følger det av forskrift 4. juli 2008 nr. 788 om rett til dekning av utgifter ved 
pasienters reise for undersøkelse og behandling (syketransportforskriften) at pasienten har 
rett til dekning av reise til kjeveortoped innen pasientens bostedsregion dersom nærmeste 
kjeveortoped ikke tar imot nye pasienter. Av forskriften fremgår at utgiftsdekningen også 
omfatter pasientreise ved innleggelse og utskriving fra sykehjem. 

Stortinget har 19. juni 2015 vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 
første ledd som innebærer at departementet gis utvidet forskriftshjemmel for dekning av 
reise til kommunale helse- og omsorgstjenester, jf. Prop. 77 L (2014-2015) Endringer i 
pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser). Hensikten med 
lovendringen er å ta høyde for at kommunene er blitt pålagt nye oppgaver som følge av 
samhandlingsreformen, ved at disse er overført fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunene. Departementet har i tillegg fastsatt forskrift 25. juni 2015 nr. 793 om 
pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester 
(pasientreiseforskriften), hvor det er lagt til grunn at også utgifter ved reise til kommunale 
tilbud om døgnopphold ved behov for øyeblikkelig hjelp og kommunale tilbud om 
dialyse, skal dekkes etter den nye forskriften. Verken endringsloven eller forskriften har 
trådt i kraft. 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven ingen særskilte bestemmelser som pålegger kommunen 
ansvar for å sørge for pasienttransport i forbindelse med tjenester som er omfattet av 
loven, eller for å finansiere slike pasientreiser.  

Tannhelsetjenesteloven  

Som det fremgår ovenfor, omfattes som hovedregel ikke pasientens reise til og fra 
fylkeskommunale tannhelsetilbud av de regionale helseforetakenes sørge for ansvar og 
finansieringsansvar. Tannhelsetjenesteloven har heller ingen bestemmelser som pålegger 
fylkeskommunen å sørge for selve pasienttransporten i tilknytning til tannbehandling som 
utføres i regi eller på vegne av fylkeskommunen. Det følger likevel av 
tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd at fylkeskommunen skal dekke skyssutgifter for 
pasienter som omfattes av gruppene i § 1-3 og som søker tannhelsehjelp i den offentlige 
tannhelsetjenesten. Hvor stor del av skyssutgiftene som skal dekkes, bestemmes derimot 
av den enkelte fylkeskommune. Slike bestemmelser må fastsettes i forskrift, jf. punkt 
5.7.2 om forvaltningslovens anvendelse. Fylkeskommunens ansvar for dekning av 
reiseutgifter omfatter også tilfeller der pasienten mottar nødvendig tannhelsehjelp hos 
privat tannlege med avtale med fylkeskommunen.  

Departementet har innhentet opplysninger fra fylkeskommunene om praktiseringen av 
bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd. Enkelte fylkeskommuner dekker 
ikke skyssutgifter ved reise til og fra tannklinikk. Dette begrunnes med at reiseutgiftene 
er lave, ettersom avstandene til tannklinikk er kort. Mange fylkeskommuner stiller krav 
om at skyssutgifter kun dekkes til nærmeste tannklinikk/behandlingssted, og at 
transporten må skje på billigste måte. Flere fylkeskommuner dekker reiseutgifter over et 
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visst beløp. Alternativet er kilometergodtgjørelse i de tilfeller det ikke er relevant å 
benytte kollektivtransport. De fleste fylkeskommuner dekker ikke reiseutgifter for 19- og 
20-åringer i forbindelse med undersøkelse og behandling. Eksempler på slike lokalt 
fastsatte forskrifter som er kunngjort i Norsk Lovtidend, er forskrift 15. desember 2010 
nr. 1838 fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og forskrift 22. november 2008 nr. 1683 
fra Vest-Agder fylkeskommune.  

5.19.3.2 Departementets vurdering og forslag  
I motsetning til fylkeskommunale tannhelsetjenester, er både sørge for ansvaret og 
finansieringsansvaret for pasienttransport i forbindelse med kommunale helse- og 
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester i dag hovedsakelig forankret hos de regionale 
helseforetakene. Her følges det finansielle ansvarsprinsipp. Det finnes derfor ingen 
bestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven om dette. Verken fylkeskommunen eller 
andre offentlige instanser har ansvar for å sørge for pasienttransport i forbindelse med 
fylkeskommunale tannhelsetilbud, men finansieringsansvaret for slik transport er lagt til 
fylkeskommunen.  

Spørsmålet er hvordan ansvaret for pasienttransport i tilknytning til kommunens 
tannhelsetilbud bør reguleres. I Oppgavemeldingen er det gitt en omtale av oppgaver og 
områder som vurderes i egne prosesser. Dette er prosesser som berører ansvarsdelingen 
mellom forvaltningsnivåene, men som ikke nødvendigvis følger kommunereformens 
tidsløp. Under omtalen av finansieringsansvaret for pasienttransport fremgår at det tas 
sikte på ikrafttredelse av forenklinger og andre endringer i pasientreiseordningen i 2016. 
Videre heter det i meldingen, jf. punkt 4.4.2 side 28:  

"Ut fra prinsippet om at den som utløser en kostnad i størst mulig grad bør ha 
finansieringsansvaret, bør det vurderes om man skal overføre deler av ansvaret for 
pasienttransporten til kommunene. Pasienttransport for primærhelsetjenesten vil bli vurdert 
overført til kommunene når forenklingen av pasienttransporten er gjennomført." 

Forenklingen av pasientreiseordningen går i hovedsak ut på at flere søknader fra pasienter 
om reiserefusjon skal behandles elektronisk og at utgifter som hovedregel skal refunderes 
etter en standardsats per kilometer. Dette er en forenklingsreform som må gjennomføres 
og være på plass før man vurderer endringer i finansieringsansvaret. Vurdering av en 
eventuell ansvarsoverføring til kommunene etter at forenklingen av pasientreiseordningen 
er gjennomført, vil tidligst skje i 2017.  

På bakgrunn av retningen som er gitt i Oppgavemeldingen finner ikke departementet i 
dette høringsnotatet grunnlag for å foreslå at ansvaret for pasienttransport ved kommunale 
tannhelsetjenester bør forankres hos de regionale helseforetakene, slik det er gjort for 
andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Spørsmålet om eventuell fremtidig 
regulering av sørge for ansvar for pasientreiser ved kommunale tannhelsetjenester, må ses 
i sammenheng med en eventuell overføring av ansvaret for pasienttransport for 
kommunale helse- og omsorgstjenester fra de regionale helseforetakene til kommunene.  

Departementet foreslår å videreføre innholdet i dagens bestemmelse i 
tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd som pålegger fylkeskommunen 
finansieringsansvar for pasienttransport, slik at kommunen får en tilsvarende plikt. Dette 
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nødvendiggjør lovendringer. Departementet foreslår derfor at det tas inn en bestemmelse i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 som et nytt fjerde ledd med tilsvarende innhold 
som tannhelsetjenesteloven § 5-1 tredje ledd. Departementet anser det hensiktsmessig at 
det er kommunen selv som fastsetter lokale forskrifter om beregning mv. av 
utgiftsdekningen, på samme måte som fylkeskommunen gjør i dag. Tidligere lokale 
forskrifter som er fastsatt av fylkeskommunen om dekning av skyssutgifter i forbindelse 
med tannbehandling, vil ikke være bindende for kommunen. Det forutsettes imidlertid at 
kommunen fastsetter egne forskrifter om dekning av skyssutgifter, basert på lokale 
forhold.  

5.19.3.3 Forslag til lovregulering  
Departementet foreslår at det tas inn en bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 
11-1 som et nytt fjerde ledd med følgende ordlyd:  

"Kommunen skal gi forskrift om dekning av reiseutgifter for pasienter som får tilbud om 
tannhelsetjenester etter § 3-2 b."   

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10. 

5.19.3.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget om at kommunen skal ha finansieringsansvaret for pasienttransport i forbindelse 
med tannhelsetjenester er en videreføring av gjeldende rett og det ansvaret som i dag 
påhviler fylkeskommunen etter tannhelsetjenesteloven. Forslaget innebærer ikke at 
kommunen pålegges plikt til å sørge for pasienttransport når det gjelder tannhelsetjenester 
som den har ansvar for å tilby. Kommunen får med andre ord ikke et planleggings- og 
samordningsansvar knyttet til den praktiske utføringen av slik transport, slik de regionale 
helseforetakene er pålagt. Forslaget antas ikke å medføre økonomiske og administrative 
konsekvenser. Reiseavstanden til nærmeste tannklinikk blir ikke uten videre lengre og 
utgiftene større som følge av at ansvaret for utgiftsdekningen overføres til kommunalt 
nivå.  

5.19.4 Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. for tannhelsetjenester  

5.19.4.1 Gjeldende rett  
Tannhelsetjenesteloven § 5-3 omhandler plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. 
Bestemmelsen er utformet som en fullmaktsbestemmelse som gir departementet 
myndighet til å gi forskrift om føring av atskilte regnskaper, stille krav til fordeling av 
inntekter og utgifter, regulering av overskudd, kontrollsystemer, informasjon og andre 
krav som er nødvendige for å unngå kryssubsidiering mellom tannhelsetjenester som 
fylkeskommunen tilbyr personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og voksne 
der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud, og tjenester som tilbys i konkurranse 
med private tjenesteytere (økonomisk aktivitet). Det er gitt nærmere regler i forskrift 19. 
desember 2014 nr. 1820 om krav til føring av atskilte regnskaper mv.  

Disse reglene trådte i kraft 1. januar 2015. Formålet er å pålegge fylkeskommunen plikt 
til å iverksette tiltak for å unngå ulovlig statsstøtte i form kryssubsidiering. Med 
"kryssubsidiering" menes tilfeller der fylkeskommunen anvender offentlige midler til å 
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subsidiere tannhelsetjenester som ytes til pasienter mot betaling, slik at fylkeskommunen 
oppnår en konkurransemessig fordel i forhold til private tjenesteytere. Offentlig støtte i 
form av rammetilskudd fra staten gis for at fylkeskommunen skal løse sine lovpålagte 
oppgaver. I prinsippet skal fylkeskommunen ikke anvende disse midlene til å subsidiere 
tjenester som ikke er lovpålagte. Dette gjelder i områder der det er private tjenesteytere 
og dermed et marked for tannhelsetjenester. Subsidieringen kan medføre at 
fylkeskommunen kan tilby tjenester til voksne til en lavere pris enn hva private har 
mulighet til.  

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 5-3 må ses i sammenheng med bestemmelsen i § 
1-3 tredje ledd andre punktum, som gir hjemmel for at departementet kan gi forskrift om 
at fylkeskommunen skal sørge for å tilby tannhelsetjenester til voksne pasienter mot 
betaling i områder av fylket der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud. 
Departementet kan også fastsette forskrift om pliktens varighet og geografiske omfang. 
Nærmere bestemmelser er fastsatt i forskriften om krav til føring av atskilte regnskaper 
mv. I områder av fylket hvor det ikke finnes private tjenesteytere eller er veldig få, vil 
fylkeskommunen kunne yte subsiderte tannhelsetjenester til voksne. Forutsetningen er at 
kravene som følger av EØS-reglene om tjenester av allmenn økonomisk interesse (SGEI) 
er oppfylt.     

Lovendringene og forskriften som nevnt over har sin bakgrunn i en avgjørelse fra EFTA 
Surveillance Authority (ESA) av 12. mars 2014 (113-14-COL), hvor ESA la til grunn at 
finansiering av tannhelsetjenester til voksne uten rettigheter etter tannhelsetjenesteloven 
er i strid med EØS-avtalens forbud mot offentlig støtte. Lovendringene er nærmere omtalt 
i Prop. 16 L (2014-2015) Endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå 
kryssubsidiering).   

5.19.4.2 Departementets vurdering og forslag 
Reglene som er beskrevet ovenfor er utformet med tanke på fylkene som geografisk 
relativt store enheter, med forskjellige distrikter innenfor det enkelte fylke med ulik 
befolkningstetthet og varierende markedsgrunnlag for etablering av private 
tannhelsetjenester. Trolig vil overføring av ansvaret for tannhelsetjenester til mindre 
enheter kunne redusere mulig risiko for kryssubsidiering siden pliktsubjektet (støttegiver) 
da vil være den enkelte kommune. I mange små kommuner er det ikke noe marked for 
private tjenesteytere. Reglene vil derfor kunne få mindre betydning i praksis, for 
eksempel for enkelte sentrale kommuner i Finnmark. Reglene vil likevel fortsatt ha 
betydning for større kommuner som både kan ha sentrum og periferi. Departementet 
mener derfor at reglene bør videreføres uendret, slik at kommunen pålegges de plikter 
som fylkeskommunen i dag har. Forslaget krever lovendring siden helse- og 
omsorgstjenesteloven ikke inneholder tilsvarende bestemmelse i dag.  

5.19.4.3 Forslag til lovregulering  
Departementet foreslår at det tas inn en ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 11-6, med følgende ordlyd:  

"§ 11-6 (Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. for tannhelsetjenester)  
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Departementet kan gi forskrift om føring av atskilte regnskaper, krav til fordeling av 
inntekter og utgifter, regulering av overskudd, kontrollsystemer, informasjon og andre krav 
som er nødvendige for å unngå kryssubsidiering mellom tannhelsetjenester som kommunen 
tilbyr der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud, og tjenester som tilbys i konkurranse 
med private tjenesteytere." 

5.19.4.4 Økonomiske og administrative konsekvenser   
Forslaget er i sin helhet en videreføring av gjeldende rett og har ikke økonomiske og 
administrative konsekvenser. Kommunene pålegges ikke større plikter enn det 
fylkeskommunen har i dag.  

5.19.5 Særlig om finansiering av spesialisttannhelsetjenester 

Dette punktet må sees i sammenheng med punkt 5.3.3 som gir en beskrivelse av 
utviklingstrekk, herunder knyttet til personell, organisering, klinikkstruktur og de 
regionale odontologiske kompetansesentrene. Videre er det gitt en omtale og vurdering av 
ansvaret for tilgjengelige spesialisttannhelsetjenester under punkt 5.8.3. Under punkt 
5.22.3 behandles spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelsen, herunder spørsmål om 
fremtidig eierforhold og drift av de regionale odontologiske kompetansesentrene, mulige 
interkommunale samarbeidsmodeller mv.   

Det vises til omtalen av Oppgavemeldingen og Stortingets behandling av denne under 
punkt 5.2. I Oppgavemeldingen ble det foreslått at også ansvaret for 
spesialisttannhelsetjenester, inkludert de regionale odontologiske kompetansesentrene, 
overføres til kommunen. Begrunnelsen for forslaget er at tannlegespesialister i hovedsak 
samarbeider med allmenntannleger når det gjelder diagnostikk, behandling, råd og 
veiledning samt hospitering. Kompetansesentrene driver opplæring, fagutvikling, etter- 
og videreutdanning og praksisnær forskning i samarbeid med blant annet tannklinikker og 
spesialistmiljøer.  

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen har i Innst. 333 S (2014-2015) blant annet 
følgende merknad til forslaget:  

"Regjeringen må vurdere tiltak som legger til rette for å videreføre 
kompetansemiljøene i regionale kompetansesentre og i spesialisthelsetjenesten."  
 

Regionale kompetansesentre og offentlige spesialistklinikker vil bli viktige miljøer for 
fagstøtte til den kommunale tannhelsetjenesten. En forutsetning for å videreutvikle 
spesialist-/kompetansemiljøene er at disse får henvist tilstrekkelig antall pasienter. 
Ressurser og flerfaglighet av spesialister er en forutsetning for rådgivning og veiledning, 
for muligheten for allmenntannleger til å hospitere, for kunnskapsutvikling/forskning og 
for deltakelse i praksisdelen av spesialistutdanningen av tannleger. Praksisdelen er 
avhengig av tilstrekkelig antall henviste pasienter med en type sykdom mv. i munn, kjeve 
og tenner som egner seg i spesialistutdanningen. Så lenge allmenntannhelsetjenester og 
spesialisttannhelsetjenester organiseres og finansieres av samme arbeidsgiver, kan 
kommunen styre bruken av kompetansesentrene/spesialistmiljøene og spesialistenes 
samarbeid med allmenntannlegene. Det gis i dag tilskudd over statsbudsjettet til 
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kompetansesentrenes virksomhet knyttet til rådgivning/veiledning, hospitering, 
etterutdanning, spesialistutdanning og forskning.  

Utgangspunktet er at generalistkommuneprinsippet legges til grunn for forslagene i dette 
høringsnotatet. Det vil si at hver enkelt kommune får lovpålagt ansvar for å sørge for 
både allmenntannhelsetjenester og spesialisttannhelsetjenester. Videre legges det 
finansielle ansvarsprinsipp til grunn. Det betyr at kommunen som følge av sørge for 
ansvaret for disse tjenestene også har ansvaret for å finansiere tjenestene. I tillegg legges 
prinsippet om økonomisk rammestyring til grunn, hvilket innebærer at midler for å 
oppfylle ansvaret fordeles gjennom rammetilskuddet til den enkelte kommune. I 
forbindelse med virksomhetsoverdragelsen legges det til grunn at eierforhold og drift av 
fylkeskommunale tannklinikker med spesialister og de regionale odontologiske 
kompetansesentrene, forankres hos den kommune der klinikken/kompetansesenteret er 
etablert. Det forutsettes at spesialistfunksjoner ivaretas i samarbeid med kommuner som 
ikke har egne klinikker/øvrige kommuner som geografisk hører til kompetansesenterets 
dekningsområde.  

Spørsmålet er om rammefinansiering av spesialisttannhelsetjenester bidrar til å sikre 
videreutvikling av kompetansesentrene/spesialistmiljøene slik at disse får tilstrekkelig 
pasientgrunnlag. Et alternativ er et særskilt statlig tilskudd direkte til kommuner som 
drifter kompetansesentre/klinikker med tannlegespesialister. Rammefinansiering 
innebærer at den enkelte kommune står fritt til å velge hvem de vil kjøpe tjenester fra 
eller inngå avtale med, og sidestiller private og offentlige leverandører. Særskilt tilskudd 
til kommuner med spesialistklinikker/kompetansesentre vil gi insentiver for disse 
kommunene til å videreutvikle spesialisttannhelsetjenestene og tilby slike tjenester til 
kommuner som ikke har tilgang på spesialister. Samtidig vil et særskilt tilskudd innebære 
at det må gjøres et uttrekk av rammetilskuddet til kommunene og midlene som gis som 
tilskudd til spesialistvirksomhet ved kompetansesentrene.   

Etter at forslagene til lovendringer i dette høringsnotatet er behandlet av Stortinget, vil 
departementet igangsette et arbeid for å utrede hvordan fagmiljøene knyttet til 
spesialisttannhelsetjenester, inkludert de regionale odontologiske kompetansesentrene, 
kan ivaretas ved overføring til kommunen. 

5.20 Forskjellige bestemmelser 

Kapittel 12 i helse- og omsorgstjenesteloven inneholder forskjellige bestemmelser. Blant 
disse er særlig reglene om taushetsplikt og statlig tilsyn relevante for tannhelsetjenesten.  

5.20.1 Taushetsplikt  

5.20.1.1 Gjeldende rett 
Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 første ledd slår fast at 
taushetspliktreglene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 e kommer til anvendelse for "enhver 
som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven". Taushetsplikten etter 
forvaltningsloven gjelder enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, 
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uavhengig av utdanning og arbeidsoppgaver. I tillegg gjelder taushetspliktreglene i 
helsepersonelloven kapittel 5 direkte for autorisert helsepersonell og annet personell som 
yter helsehjelp. Videre følger det av helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1 at 
helsepersonellovens regler om taushetsplikt gjelder tilsvarende for alt personell som yter 
helse- og omsorgstjenester etter denne loven. Bestemmelsen har betydning for personell 
som yter omsorgstjenester (tidligere sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven av 1991), 
det vil si tjenester som ikke regnes som "helsehjelp" etter helsepersonelloven.  

Dette betyr at det er et tosporet system for lovfestet taushetsplikt for offentlig ansatt 
personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten; en yrkesmessig 
(profesjonsbestemt) taushetsplikt etter helsepersonelloven og en forvaltningsmessig 
taushetsplikt etter forvaltningsloven. Personellet vil i mange tilfeller være underlagt 
begge regelsett. Som hovedregel skal den yrkesmessige taushetsplikten etter 
helsepersonelloven følges i slike situasjoner. I og med at de fleste ansatte i kommunens 
helse- og omsorgstjeneste vil være omfattet av helsepersonellovens 
taushetspliktsbestemmelser via henvisningen i helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1, har 
skillet mellom forvaltningsmessig og yrkesbestemt taushetsplikt mindre betydning enn 
tidligere.  

Forvaltningslovens taushetsregler vil likevel ha selvstendig betydning for ansatte som 
ikke er omfattet av helsepersonellovens taushetspliktregler. Dette kan være aktuelt for 
personell som ikke yter helse- og omsorgstjenester, men som utfører administrative 
oppgaver i kommunen som innebærer behandling av personopplysninger. Et eksempel på 
dette kan være saksbehandlere som arbeider ved kommunens bestiller-/utførerkontor. 
Bestemmelsene om taushetsplikt i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 har derfor først 
og fremst selvstendig betydning for ansatte som ikke har taushetsplikt etter 
helsepersonelloven.   

Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 andre ledd innebærer en 
innstramming i forhold til taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13. Det betyr at også 
opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, 
yrke, bopel og arbeidssted er underlagt taushetsplikt. Opplysning om oppholdssted kan 
likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til helse- og omsorgstjenesten å gi 
slik opplysning. 

Spesialisthelsetjenesteloven § 6-1 inneholder regler om taushetsplikt som i hovedsak 
tilsvarer reglene i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1.  

Tannhelsetjenesteloven inneholder ingen bestemmelser om taushetsplikt. 
Forvaltningsloven gjelder i utgangspunktet for fylkeskommunens virksomhet etter 
tannhelsetjenesteloven, jf. punkt 5.7.2. Taushetspliktreglene i forvaltningsloven §§ 13 flg. 
gjelder derfor uavkortet for enhver som yter tjenester eller arbeid for fylkeskommunen 
som forvaltningsorgan. Den forvaltningsmessige taushetsplikten gjelder ikke for private 
tjenesteytere som utfører tannhelsetjenester på vegne av fylkeskommunen etter avtale. 
Dette fordi private tannklinikker ikke kan regnes som "forvaltningsorgan" i 
forvaltningslovens forstand. I likhet med personell ansatt i kommuneadministrasjonen 
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som ikke yter helse- og omsorgstjenester, omfattes ikke administrativt personell i 
fylkeskommunen av taushetsreglene i helsepersonelloven.  

Da tannhelsetjenesteloven ble vedtatt i 1983, inneholdt loven en bestemmelse i § 6-4 om 
taushetsplikt for personer tilknyttet den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. 
Bestemmelsen ble opphevet i 1986. Bakgrunnen for endringen var de nye bestemmelsene 
om taushetsplikt som ble tatt inn i forvaltningsloven i 1977, jf. Ot.prp. nr. 2 (1985-86) 
Om lov om endringer i særlovgivningen om taushetsplikt (tilpassing til 
forvaltningsloven). Begrunnelsen for opphevingen var at de persongruppene som var 
dekket av taushetsplikt etter bestemmelsen i praksis også ville være dekket av 
bestemmelsene om yrkesmessig taushetsplikt for helsepersonell og av forvaltningsloven, 
og at bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven derfor ikke lenger var nødvendig.    

5.20.1.2 Departementets vurdering og forslag 
Departementet legger til grunn at en innpasning av tannhelsetjenester i helse- og 
omsorgstjenesteloven vil medføre en skjerpet forvaltningsmessig taushetsplikt for 
personell ansatt i den kommunale tannhelsetjenesten i forhold til hva som gjelder for 
fylkeskommunens ansatte i dag. Det vises til bestemmelsen i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 12-1 andre ledd som utvider taushetsplikten til å gjelde 
opplysninger om personlige forhold som er unntatt fra taushetsplikten etter 
forvaltningsloven § 13 andre ledd.  

Innpasningen av tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven vil særlig få 
betydning for ansatte i kommunen som ikke er underlagt yrkesbestemt taushetsplikt etter 
helsepersonelloven. Dette gjelder blant annet personale som utfører rent administrative 
oppgaver innenfor tannhelsetjenesten som innebærer behandling av personopplysninger, 
for eksempel i forbindelse med innkalling av barn og unge til regelmessige 
tannhelseundersøkelser. Disse vil bli pålagt en strengere taushetsplikt enn hva de har i 
dag etter forvaltningsloven. På samme måte vil taushetspliktreglene i helse- og 
omsorgstjenesteloven ha selvstendig betydning i situasjoner der tannhelsepersonell i 
kommunen ikke yter tannhelsehjelp, men utfører rent administrativt arbeid.  

5.20.1.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget vil generelt medføre at personell ansatt i den kommunale tannhelsetjenesten 
som allerede er underlagt en forvaltningsmessig taushetsplikt etter forvaltningsloven, vil 
få en skjerpet taushetsplikt når helse- og omsorgstjenesteloven gis anvendelse. 
Departementet legger til grunn at det i liten grad vil være aktuelt å yte tannhelsehjelp for 
personell som ikke er autorisert helsepersonell. Det er derfor et fåtall som vil bli omfattet 
av den yrkesbestemte taushetsplikten i helsepersonelloven gjennom henvisningen i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 2-1. Forslaget antas på denne bakgrunn ikke å ha økonomiske 
og administrative konsekvenser.   
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5.20.2 Statlig tilsyn  

5.20.2.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Fylkesmannens tilsyn med den kommunale helse- og omsorgstjenesten er regulert i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 12-3. Tilsynsbestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven 
er utformet i samsvar med de generelle tilsynsreglene i lov 25. september 1992 nr. 107 
om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 10A. Reglene i 
kommuneloven kapittel 10A gir felles regler om rammer, prosedyrer og virkemidler for 
statlig tilsyn med kommunesektoren. Reglene har som formål å gjøre statens tilsyn med 
kommunene mer oversiktlig, enhetlig og forutsigbart. Det er i loven forutsatt at det er 
fylkesmannen som har tilsynsmyndighet. Kommuneloven fastsetter hvordan tilsynet skal 
gjennomføres, mens man må gå til den enkelte særlov for å finne hvilke områder i den 
aktuelle loven det kan føres tilsyn med. Kommunelovens tilsynssystem kommer i 
hovedsak til anvendelse på de såkalte "kommunepliktene" og ikke på aktørplikter som 
påhviler enkeltpersoner, for eksempel etter helsepersonelloven.     

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 første ledd fremgår at fylkesmannen skal føre 
tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i kapitlene 3 til 10 og 
§§ 11-2, 11-3 og 11-4. Av § 12-3 andre ledd fremgår at kommuneloven kapittel 10A skal 
gjelde tilsvarende for tilsynsvirksomheten etter første ledd. Det er gjort unntak for 
bestemmelsen i kommuneloven § 60d som gir fylkesmannen hjemmel for å gi pålegg til 
kommunen eller fylkeskommunen om å rette forhold som er i strid med bestemmelser i 
lover på det aktuelle sektorområdet. I stedet er det gitt en særregel om at Statens 
helsetilsyn kan gi pålegg etter helsetilsynsloven § 5.  

Tannhelsetjenesteloven  

Tilsyn med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er i dag regulert både i 
tannhelsetjenesteloven og i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og 
omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven). Sistnevnte lov regulerer tilsyn både med den 
offentlige tannhelsetjenesten som sådan og med tannhelsepersonell som arbeider i 
fylkeskommunen samt privatpraktiserende tannhelsepersonell. Helsetilsynsloven er 
nærmere omtalt nedenfor.  

Det følger av tannhelsetjenesteloven § 4-1 tredje ledd at fylkestannlegen fører tilsyn med 
privatpraktiserende tannleger som har avtale med fylkeskommunen. Bakgrunnen for 
denne bestemmelsen er beskrevet i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 49 (1982-1983) 
kapittel 8: 

"Tilsyn med iverksettelsen av godkjente planer og bruken av statlige tilskudd er en statlig 
oppgave. Departementet vil vurdere hvordan slike tilsynsoppgaver best kan gjennomføres. 
Tannhelsetjenesten har et omfang som ligger nær opp til den kommunale legetjenesten, slik 
at så vel faglige som økonomiske tilsynsbehov foreligger. Det føres i dag ikke faglig, 
offentlig tilsyn med den private del av tannhelsetjenesten. Departementet foreslår at slikt 
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tilsyn innføres f. eks. med de private tannleger som inngår avtaler med fylkeskommunene 
om behandling av prioriterte grupper." 

Videre er det gitt bestemmelser om tilsyn og veiledning overfor fylkeskommunene i 
tannhelsetjenesteloven § 6-2. Av § 6-2 første ledd fremgår at Statens helsetilsyn skal føre 
tilsyn med at fylkeskommunene fremmer tannhelsetjenestens formål på forsvarlig og 
hensiktsmessig måte, og se til at lover og forskrifter for tannhelsetjenesten blir kjent og 
overholdt. Det følger av § 6-2 andre ledd at Statens helsetilsyn eller den det gir 
myndighet, uten hinder av taushetsplikt, kan kreve opplysninger om tannhelsetjenesten i 
fylkeskommunen og dens pasienter som er påkrevd for oversikt, kontroll og tilsyn. Det 
foretas inspeksjon og undersøkelser også av journal og opptegnelser mv. Etter § 6-2 tredje 
ledd har Statens helsetilsyn adgang til å pålegge fylkestannlegen å utføre tilsynsoppgaver 
som nevnt i første og andre ledd på vegne av helsetilsynet. Statens helsetilsyn kan 
forelegge innhentede opplysninger for sakkyndige til uttalelse, jf. § 6-2 fjerde ledd.   

Både bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 4-1 tredje ledd og § 6-2 tredje ledd som 
tillegger fylkestannlegen en rolle i tilsynet med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, 
må ses i sammenheng med at kapittel 3 i tannhelsetjenesteloven tidligere inneholdt en 
rekke administrative og organisatoriske bestemmelser med blant annet krav til 
fylkestannlege og tannhelsedistrikter med distriktstannleger som ledere. Disse 
bestemmelsene ble opphevet ved en lovendring i 2003 fordi bestemmelser om intern 
organisering, ledelse og administrering ble ansett som overflødige, jf. Ot.prp. nr. 54 
(2001-2002) Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i 
kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot 
kommunesektoren m.v.) punkt 4.5.2.4 side 12.  

Ved opphevingen av det lovfestede kravet om fylkestannlege, ble imidlertid hverken 
spørsmålet om fylkestannlegens tilsyn med privat tannhelsevirksomhet som har avtale 
med fylkeskommunen eller Statens helsetilsyn sin adgang til å pålegge fylkestannlegen å 
utføre tilsyn på helsetilsynets vegne, drøftet i forarbeidene til endringsloven. Det er uvisst 
hvorfor bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven § 4-1 tredje ledd og § 6-2 tredje ledd har 
blitt stående uendret.  

Lovfesting av egne bestemmelser om tilsyn i tannhelsetjenesteloven § 4-1 tredje ledd og § 
6-2 må også ses i lys av at tannhelsetjenesteloven ble vedtatt og iverksatt før 
helsetilsynsloven. Bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven § 6-2 korresponderer langt på 
vei med tidligere tilsynsbestemmelser i kommunehelsetjenesteloven av 1982, som ikke 
ble videreført i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Helsetilsynsloven  

I forbindelse med behandlingen av forslaget til ny lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester i Prop. 91 L (2010-2011), ble det vedtatt endringer i helsetilsynsloven. 
Myndigheten til å føre regionalt tilsyn med helsetjenesten ble overført fra Helsetilsynet i 
fylket til fylkesmannen fra 1. januar 2012. Helsetilsynet i fylket opphørte dermed som 
egen forvaltningsinstans, men er en integrert del av fylkesmannsembetet. Fra 1. januar 
2012 er det én felles tilsyns- og klageinstans for alle helse- og omsorgstjenester og alt 



Side 209 av 301 

helsepersonell. Endringen i helsetilsynsloven innebærer at fylkesmannen fra samme 
tidspunkt også er regional tilsynsmyndighet overfor den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten, selv om dette ikke fremgår av eksisterende tilsynsbestemmelser i 
tannhelsetjenesteloven.  

Helsetilsynsloven § 1 første ledd slår fast at Statens helsetilsyn har det overordnede 
faglige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i landet. Fylkesmannen er tillagt myndighet 
til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og er da direkte underlagt Statens 
helsetilsyn, jf. helsetilsynsloven § 1 fjerde ledd. Det betyr at Statens helsetilsyn kan 
instruere fylkesmannen som regional tilsynsinstans i enkeltsaker. Slik instruksjonsrett kan 
være nødvendig for å sikre riktig og lik behandling av saker på landsbasis.  

Oppgavene til Statens helsetilsyn og fylkesmannen er nærmere definert i 
helsetilsynsloven § 2. I § 2 første ledd fremgår at fylkesmannen skal føre tilsyn med 
"helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og annet personell i fylket 
som yter helse- og omsorgstjenester". I forbindelse med tilsynet skal fylkesmannen blant 
annet gi veiledning som medvirker til at befolkningens behov for helse- og 
omsorgstjenester blir dekket. Fylkesmannen skal i tillegg holde Statens helsetilsyn 
orientert om forholdene i helse- og omsorgstjenesten i fylket og om forhold som innvirker 
på disse, jf. § 2 tredje ledd.  

Tilsyn med helsepersonell utløses som regel av en hendelse som medfører at 
Fylkesmannen får informasjon om mulige uregelmessigheter gjennom anmodninger om 
vurdering av mulig pliktbrudd etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4, eller på annen 
måte. Fylkesmannen skal informere Statens helsetilsyn om forhold som tilsier reaksjoner 
mot helsepersonell etter reglene i helsepersonelloven kapittel 11, jf. helsetilsynsloven § 2 
fjerde ledd. Det er Statens helsetilsyn som gir administrative reaksjoner til helsepersonell 
etter reglene i dette kapitlet.  

Tilsyn med virksomheter utøves både som planlagt tilsyn og som hendelsesbasert tilsyn. 
Fylkesmannen skal blant annet påse at alle som yter helse- og omsorgstjenester har 
etablert internkontrollsystem for egen virksomhet, slik at virksomhet og tjenester 
planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover 
og forskrifter, jf. helsetilsynsloven § 3. Plikten til å etablere internkontroll er utdypet i 
forskrift 10. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, gitt 
med hjemmel i helsetilsynsloven § 7  

Statens helsetilsyn har etter helsetilsynsloven § 5 myndighet til å gi pålegg om å rette på 
forholdene dersom en virksomhet innen helse- og omsorgstjenesten drives på en måte 
som kan ha skadelige følger for pasienter eller andre, eller på annen måte er uforsvarlig. 
Myndigheten til å gi pålegg omfatter virksomheter innenfor spesialisthelsetjenesten og 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 og 
helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 andre ledd. Når det gjelder spesialisthelsetjenester, 
kan pålegget innebære ikke bare endringer i driftsforholdene, men stenging av hele eller 
deler av helseinstitusjonen. Pålegg om endringer overfor spesialisthelsetjenesten er 
enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven til Arbeids- og 
sosialdepartementet, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 7-1 tredje ledd.  
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Tannhelsetjenesteloven har ikke tilsvarende bestemmelser om pålegg, men det antas at 
den generelle hjemmelen i helsetilsynsloven § 5 også kan gis anvendelse på offentlig og 
privat tannhelsevirksomhet.  

5.20.2.2 Departementets vurdering og forslag  
Departementet finner at gjeldende bestemmelser om tilsyn med tannhelsetjenester bør 
bringes i samsvar med de generelle reglene om statlig tilsyn med kommunesektoren og 
harmoniseres med tilsynsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3. Etter 
departementets vurdering er det ikke grunn til å videreføre innholdet i bestemmelsene i 
tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 tredje ledd og 6-2 tredje som tillegger fylkestannlegen 
tilsynsoppgaver overfor den offentlige tannhelsetjenesten og privat tannhelsevirksomhet. 
Det å delegere myndighet fra et statlig, uavhengig tilsyn til ledelsen av en kommunal 
virksomhet som selv er gjenstand for tilsynet, strider mot de prinsipper om uavhengighet 
som er lagt til grunn i tilsvarende lovgivning. Videre forutsettes det at kommunen selv 
følger opp at avtaler den inngår med private tjenesteytere overholdes. Siden det er et 
avtalebasert system som ligger til grunn for samarbeid med private ytere av 
tannhelsetjenester, kan departementet ikke se at det er nødvendig med en egen 
lovbestemmelse som pålegger kommunen å føre tilsyn med privat avtalevirksomhet. 
Departementet kjenner heller ikke til at bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven §§ 4-1 og 
6-2 har vært praktisert. Bestemmelsene anses uansett ikke lenger å ha noen selvstendig 
betydning utover de generelle reglene i helsetilsynsloven.  

5.20.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget innebærer en videreføring av gjeldende rett og har ingen økonomiske eller 
administrative konsekvenser. Det legges til grunn at tilsynsoppgavene for Statens 
helsetilsyn og Fylkesmannen ikke vil bli nevneverdig større som følge av noen flere 
kommuneplikter når det gjelder tannhelsetjenester, enn i forhold til det tilsynet som føres 
med den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i dag.  

5.21 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 

Som det fremgår av punkt 5.5.2, foreslår departementet at pasienter og brukeres 
rettigheter til tannhelsehjelp fra kommunen reguleres i pasient- og brukerrettighetsloven, 
sammen med klageregler, rett til individuell plan mv. Gjeldende rettighetsbestemmelser i 
tannhelsetjenesteloven må derfor gjennomgås og vurderes opp mot aktuelle 
rettighetsbestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven, på samme måte som i forhold 
til helse- og omsorgstjenesteloven når det gjelder reguleringen av kommunens fremtidige 
plikter for tannhelsetjenester. Med unntak av pasient- og brukerombudsordningen, gjelder 
allerede de prosessuelle bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven for 
tannhelsehjelp som ytes av fylkeskommunen eller av private tjenesteytere.  

5.21.1 Virkeområde og definisjoner 

Kapittel 1 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om formål, 
virkeområde og definisjoner.  
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5.21.1.1 Gjeldende rett  
Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 1-2 første ledd at loven gjelder for alle 
som oppholder seg i riket. Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra lovens kapittel 2 (rett 
til helse- og omsorgstjenester og transport) for personer som ikke er norske statsborgere 
eller som ikke har fast opphold i riket. Slike unntak er fastsatt i forskrift 16. desember 
2011 nr. 1255 om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. 
Personkretsen er nærmere omtalt under punkt 5.21.2.1 nedenfor.  

I likhet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, 
inngår "tannhelsetjenesten" i definisjonen av begrepet "helse- og omsorgstjenesten" i 
pasient- og brukerettighetsloven § 1-3 bokstav d. Begrepet omfatter også private tilbydere 
av helse- og omsorgstjenester. Betydningen av dette er i første rekke at de prosessuelle 
rettighetene knyttet til medvirkning, informasjon, samtykke og innsyn i pasientjournal i 
lovens kapittel 3, 4 og 5 også gjelder for pasienter som mottar tannbehandling fra den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten eller fra private tjenesteytere.  

5.21.1.2 Departementets vurdering og forslag  
Departementet legger til grunn at oppgaveoverføringen vil medføre at tannhelsetjenester 
blir en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Begrepet "tannhelsetjenesten" i 
pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav d vil derfor ikke lenger ha selvstendig 
betydning og anses dermed overflødig.   

5.21.1.3 Forslag til lovregulering  
Departementet foreslår følgende endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav 
d (endringer i kursiv):  

"I loven her menes med  

[…] 

d. helse- og omsorgstjenesten: den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
spesialisthelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester." 

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.21.1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget er en endring av rent teknisk art og har ingen økonomiske eller administrative 
konsekvenser.  

5.21.2 Rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunen 

Kapittel 2 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om rett til helse- 
og omsorgstjenester og transport.  

5.21.2.1 Gjeldende rett 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Helse- og omsorgstjenesteloven inneholder ingen bestemmelser som gir individuelle 
rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Mens tannhelsetjenesteloven har egne 
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rettighetsbestemmelser, er rettigheter til kommunale helse- og omsorgstjenester i sin 
helhet regulert av pasient- og brukerrettighetsloven.  

Pasient- og brukerrettighetsloven  

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten faller inn under definisjonen av "helse- og 
omsorgstjenesten" i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav d, og omfattes 
dermed av pasient- og brukerrettighetsloven. Retten til nødvendige helse- og 
omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-a og 2-1 b er imidlertid 
eksplisitt avgrenset til å gjelde henholdsvis helse- og omsorgstjenester fra kommunen og 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a omhandler rett til nødvendig hjelp fra 
kommunens helse- og omsorgstjeneste. Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra 
kommunen, jf. § 2-1 a første ledd som henviser til kommunens øyeblikkelig hjelp-plikt i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5. Det følger videre av § 2-1 a andre ledd at pasient 
og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.  

Pasient og bruker har etter § 2-1 a tredje ledd rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar 
med kravet til forsvarlige tjenester i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd 
bokstav b. For øvrig følger det av § 2-1 a fjerde ledd at kommunen skal gi den som søker 
eller trenger helse- og omsorgstjenester, de helse- og behandlingsmessige opplysninger 
vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Bestemmelsen i § 2-1 a femte ledd gir 
hjemmel for å gi forskrifter om hva som skal anses som helse- og omsorgstjenester som 
pasient og bruker kan ha rett til. Slik forskrift er ikke gitt.  

Når det gjelder hvem som har rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven, slår § 1-2 
første ledd fast at loven gjelder for alle som oppholder seg i riket. Kongen kan i forskrift 
gjøre unntak fra lovens kapittel 2 for personer som ikke er norske statsborgere eller ikke 
har fast opphold i riket. Slike unntak er fastsatt i forskrift 16. desember 2011 nr. 1255 om 
rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket. Forskriften 
innsnevrer rettighetene noe i forhold til det som ellers følger av hovedregelen i pasient- 
og brukerrettighetsloven § 2-1 a. Forskriften presiserer for det første hvilke personer som 
har såkalte fulle rettigheter til helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2. 
Videre klargjør forskriften rettigheter for personer uten fast opphold i riket, enten dette er 
lovlig eller ulovlig. Forskriften er begrenset til å omfatte rettigheter til helse- og 
omsorgstjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten. Forskriften regulerer ikke 
rettigheter til tannhelsehjelp. Retten til nødvendig tannhelsehjelp følger i sin helhet av 
tannhelsetjenesteloven og ikke av kapittel 2 i pasient- og brukerrettighetsloven.  

Tannhelsetjenesteloven  

Retten til nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven er forbeholdt bestemte 
persongrupper. Alle nevnt i tannhelsetjenesteloven § 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp 
i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg, jf. § 2-1 første ledd. Det vil 
si at det er den fylkeskommune der pasienten til enhver tid oppholder seg, som skal 
oppfylle rettighetene. Med "alle" menes i første rekke de lovpålagte gruppene i § 1-3 første 
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ledd bokstav a til d. I tillegg omfattes eventuelle andre grupper som fylkeskommunen har 
vedtatt å prioritere etter § 1-3 første ledd bokstav e. Voksne som ikke omfattes av bokstav 
a til e og som mottar tannhelsetjenester mot betaling, har bare rett til nødvendig 
tannhelsehjelp i den grad fylkeskommunen er pålagt å yte tjenester til denne delen av 
befolkningen i visse geografiske områder uten et tilstrekkelig privat tannhelsetilbud, jf. 
forskrift fastsatt i medhold av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 tredje ledd 
andre punktum. Retten til tannhelsehjelp gjelder i praksis overfor den fylkeskommune 
hvor vedkommende til enhver tid oppholder seg, uavhengig av hvilket fylke 
vedkommende har sitt bosted.   

Retten til nødvendig tannhelsehjelp korresponderer med fylkeskommunens plikt til å gi et 
regelmessig og oppsøkende tilbud til bestemte persongrupper. Fylkeskommunen skal sørge 
for at personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven gis tilbud om nødvendig 
tannhelsehjelp. Dette omfatter både et oppsøkende og regelmessig tannhelsetilbud, akutt 
tannbehandling og spesialisttannhelsetjenester.  

Begrepet "nødvendig tannhelsehjelp" må tolkes slik at det gir krav på nødvendig hjelp med 
en forsvarlig standard, basert på en individuell faglig vurdering av behov. Omfang og nivå på 
hjelpen må derfor vurderes konkret. Det er imidlertid en minstestandard som 
fylkeskommunen ikke kan gå under med henvisning til dårlig økonomi. I Ot.prp. nr. 49 
(1982-83) er det påpekt at det rettskravet en pasient vil ha overfor fylkeskommunen ikke kan 
være ubegrenset. I spesialmerknadene til tannhelsetjenesteloven § 2-1 heter det blant annet:  

"Hvor langt fylkeskommunens plikt strekker seg må bedømmes konkret etter forholdene i 
den enkelte fylkeskommune. Det er nødvendig hjelp som kan kreves. Og 
fylkeskommunens plikt vil være begrenset til det som økonomi, tilgang på 
tannhelsepersonell og utstyr gjør mulig. Fylkeskommunen plikter å holde en 
tannhelsetjeneste av odontologisk forsvarlig standard." 

Departementet har i Rundskriv I-16/2000 utdypet hva som ligger i begrepet "nødvendig 
tannhelsehjelp. Videre har Helsedirektoratet i 2011 gitt ut Veileder IS-1589 God klinisk 
praksis i tannhelsetjenesten – veileder i bruk av faglig skjønn ved nødvendig tannbehandling 
som tar utgangspunkt i direktoratets definisjon av akseptabel oral helse. Denne definisjonen 
innebærer at pasienten ikke har smerter, ubehag eller alvorlige lidelser, tilfredsstillende 
tyggefunksjon og evne til å kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes 
tennene.  

I tillegg til de persongruppene som er omfattet av bestemmelsene i tannhelsetjenesteloven 
§ 1-3, har departementet gjennom retningslinjer i rundskriv lagt til grunn at også personer 
med rusavhengighet og fengselsinnsatte anses å ha tilsvarende rett til nødvendig 
tannhelsehjelp fra fylkeskommunen på bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak og 
bevilgninger til disse formålene.  

Det fremgår av tannhelsetjenesteloven § 2-1 andre ledd at den offentlige 
tannhelsetjenesten skal gi den som søker eller trenger tannhelsehjelp de opplysninger 
vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, 
tidsspille eller uleilighet.  
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Av tannhelsetjenesteloven § 2-1 tredje ledd følger at forvaltningslovens regler ikke gjelder 
for vedtak om tildeling av nødvendig tannhelsehjelp etter denne paragrafen.  

5.21.2.2 Departementets vurdering og forslag 
Selv om tannhelsetjenesten omfattes av definisjonen av "helse- og omsorgstjenesten" i 
pasient- og brukerrettighetsloven, gjelder ikke reglene i kapittel 2 for tannhelsetjenester. 
Det følger direkte av ordlyden i de enkelte bestemmelsene i lovens kapittel 2 at retten til 
nødvendige helse- og omsorgstjenester er avgrenset til å omfatte kommunale helse- og 
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester.   

Spørsmålet er hvordan rettighetsbestemmelser knyttet til tannhelsetjenester bør utformes 
ved plassering i pasient- og brukerrettighetsloven, uten at det får utilsiktede 
rettsvirkninger.    

Utgangspunktet for departementets vurdering er at gjeldende rett bør videreføres ved at 
rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp, herunder akutt tannhelsehjelp, er foreholdt de 
persongruppene som kommunen har ansvar for å gi et tilbud til.  

Ved plassering av kommunale tannhelsetjenester i pasient- og brukerrettighetsloven, vil 
bestemmelsen om rett til øyeblikkelig hjelp i § 2-1 a første ledd uten videre omfatte akutt 
tannhelsehjelp. Bestemmelsen henviser til kommunens plikt til å yte øyeblikkelig hjelp 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 som er nærmere omtalt under punkt 5.13.2. På 
samme måte vil kommunale tannhelsetjenester i utgangspunktet bli omfattet av 
bestemmelsen om rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd, slik den står.  

Som følge av at retten til nødvendig tannhelsehjelp, herunder retten til akutt 
tannhelsehjelp, ikke er universell for alle som oppholder seg i kommunen, er det 
imidlertid behov for å ta inn en særregel i pasient- og brukerrettighetsloven som 
synliggjør at disse rettighetene fortsatt vil være forbeholdt bestemte persongrupper. Det 
vises til forslaget til særregel i ny § 3-2 b i helse- og omsorgstjenesteloven om lovfesting 
av kommunens ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til bestemte 
grupper i befolkningen, jf. punkt 5.9.12. Som tidligere nevnt, korresponderer retten til 
nødvendig tannhelsehjelp med plikten til å gi et regelmessig og oppsøkende 
tannhelsetilbud.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det tas inn en ny § 2-1 f i pasient- og 
brukerrettighetsloven som regulerer rettigheter til tannhelsehjelp fra kommunen. Etter 
departementets vurdering bør bestemmelser som gir individuelle rettigheter ideelt sett 
utformes så detaljert at det er mulig for pasienten å gjøre seg kjent med sine rettigheter 
uten å måtte gå til annen lovgivning. Dette har også betydning for muligheten til å 
nyttiggjøre seg klageadgang. Det kan derfor hevdes at rettighetsbestemmelsen i pasient- 
og brukerrettighetsloven bør speile innholdet i pliktbestemmelsen i helse- og 
omsorgstjenesteloven i størst mulig grad. Departementet finner det imidlertid ikke 
hensiktsmessig å "kopiere" hele lovteksten i forslaget til ny § 3-2 b i helse- og 
omsorgstjenesteloven inn i pasient- og brukerrettighetsloven, siden dette vil medføre 
unødig dobbeltregulering. I forslaget til ny § 2-1 f anses det tilstrekkelig å ta inn en 
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generell henvisning til persongruppene som vil bli omfattet av pliktbestemmelsen i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-2 b. I forslaget til § 2-1 f benyttes det innarbeidede begrepet 
"nødvendig tannhelsehjelp" som etter sikker rett også omfatter tannbehandling ved akutte 
behov.  

Når det gjelder forholdet til bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 
første og andre ledd, finner departementet det nødvendig å ta inn en presisering i et nytt 
tredje ledd i § 2-1 a om at rettigheter til kommunale tannhelsetjenester er regulert i 
forslaget til ny § 2-1 f. Det vil si at pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a første og 
andre ledd ikke gis anvendelse på tannhelsetjenester. Dette unntaket anses nødvendig for 
å unngå utilsiktede rettsvirkninger. Forslaget betyr blant annet at tannhelsetjenester ikke 
uten videre vil bli omfattet av forskrift 16. desember 2011 nr. 1255 om rett til helse- og 
omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Forskriften regulerer i dag ikke 
rettigheter til tannhelsehjelp for personer uten fast opphold i riket.    

Det foreslås å ta inn en bestemmelse i § 2-1 f om at kommunen skal gi den som søker 
eller trenger tannhelsetjenester, de helse- og behandlingsmessige opplysninger 
vedkommende trenger for å ivareta sin rett. Bestemmelsen tilsvarer den generelle 
bestemmelsen i § 2-1 a fjerde ledd, men er nødvendig for å gjøre det tydelig at pasienter 
som har rettigheter til tannhelsehjelp skal ha de samme rettigheter til informasjon som 
andre. Det øvrige innholdet i tannhelsetjenesteloven § 2-1 dekkes av bestemmelsen i 
helsepersonelloven § 6 som pålegger helsepersonell en plikt til å sørge for at helsehjelpen 
ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift 
("sparsomhetsbestemmelsen").  

Bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 2-1 tredje ledd som avskjærer forvaltningslovens 
anvendelse på vedtak om tildeling av nødvendig tannhelsehjelp, foreslås heller ikke 
videreført. Som følge av at retten til nødvendig tannhelsehjelp foreslås regulert i pasient- og 
brukerrettighetsloven, vil i stedet reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 komme til 
anvendelse.  

5.21.2.3 Forslag til lovregulering 
Departementet foreslår at det i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a tas inn et nytt 
tredje ledd med følgende ordlyd:  

"Rettigheter i første og andre ledd omfatter ikke tannhelsetjenester, jf. § 2-1 f." 

Videre foreslås at det tas inn en ny bestemmelse i § 2-1 f i pasient- og 
brukerrettighetsloven med følgende ordlyd:  

"§ 2-1 f. Rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Pasient og bruker som omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 b har rett til et 
regelmessig og oppsøkende tilbud fra kommunen, herunder nødvendig tannhelsehjelp. 
Kommunen skal gi den som søker eller trenger tannhelsetjenester, de helse- og 
behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett."  

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  
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5.21.2.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring og klargjøring av gjeldende rett og en 
kodifisering av gjeldende praksis når det gjelder rettigheter for personer med 
rusavhengighet og innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. Det vises derfor i sin helhet til 
omtalen av økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til forslaget til lovfesting 
av kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte grupper i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 b, jf. punkt 5.9.13.   

5.21.3 Rett til individuell plan  

5.21.3.1 Gjeldende rett 
Av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 følger at pasient og bruker som har behov for 
langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet 
individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, 
spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. 
Bestemmelsen i § 2-5 viser til lovbestemmelsene som pålegger kommunene og 
spesialisthelsetjenesten tilsvarende plikt til å utarbeide individuell plan innenfor sine 
ansvarsområder. Bestemmelsen i § 2-5 viser ikke til tannhelsetjenesteloven siden det ikke 
finnes noen korresponderende bestemmelse i tannhelsetjenesteloven som pålegger 
fylkeskommunen plikt til å utarbeide individuell plan ved behov for tannhelsetjenester. 
Retten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 er dermed begrenset til somatiske og 
psykiatriske tjenester som ytes av kommunen og spesialisthelsetjenesten etter de tre 
nevnte lovene.   

5.21.3.2 Departementets vurdering og forslag  
Det vises til omtalen under punkt 5.17 av kommunens plikt til å utarbeide individuell plan 
etter helse- og omsorgstjenesteloven. Forslaget om rettslig forankring av kommunens 
ansvar for tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven medfører at pasienter med 
rett til tannhelsetjenester og som har behov for slike tjenester, vil kunne utgjøre en del av 
det samlede tjenestebehovet som kan utløse en rett for pasienten til individuell plan etter 
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Departementet legger likevel til grunn at behovet 
for tannbehandling vanligvis ikke vil være av et slikt omfang at det alene utløser en rett 
til individuell plan.   

5.21.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget må ses i sammenheng med forslaget om kommunens plikt til å utarbeide en 
individuell plan som også er nytt i forhold til gjeldende rett. Pasienten og brukerens 
behov for tannhelsetjenester vil med dette inngå som en del av grunnlaget for utarbeiding 
av individuell plan, under forutsetning av at pasienten har rettigheter til tannhelsetjenester 
fra kommunen. Behovet for tannhelsetjenester vil imidlertid vanligvis ikke i seg selv 
medføre rettigheter til å få utarbeidet en individuell plan. Kommunens plikter etter loven 
blir dermed ikke nødvendigvis utvidet som følge av forslaget.  

5.21.4 Rett til syketransport  

Det vises i sin helhet til punkt 5.19.3.   
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5.21.5 Forvaltningslovens anvendelse  

Det vises i sin helhet til punkt 5.7.2.  

5.21.6 Barns rett til helsekontroll  

Kapittel 6 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om barns særlige 
rettigheter. Dette gjelder blant annet rett til helsekontroll og rettigheter knyttet til opphold 
i helseinstitusjon.  

5.21.6.1 Gjeldende rett  
Retten til nødvendig helsehjelp fra kommunen i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a, 
gjelder for "pasienter" og "brukere". Disse begrepene er definert i loven § 1-3 bokstav a 
og f, og vil kunne omfatte barn og unge under 18 år. I tillegg til den generelle retten til 
nødvendig helsehjelp som følger av § 2-1 a, følger det av pasient- og 
brukerrettighetsloven § 6-1 første ledd at barn har rett til nødvendig helsehjelp også i 
form av helsekontroll i den kommune der barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Med "barn" i denne sammenheng menes personer 
under 18 år. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, jf. pasient- 
og brukerrettighetsloven § 6-1 andre ledd.  

Rettigheten etter pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 er begrenset til helsekontroll 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Begrepet "helsekontroll" er ikke nærmere 
definert i helse- og omsorgstjenesteloven eller i forskrifter til loven. Selv om 
henvisningen til § 3-2 er generell, er det først og fremst kommunens ansvar etter § 3-2 
første ledd nr. 1 bokstav a og b om helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder 
helsetjeneste i skoler og helsestasjonsvirksomhet, som er relevant i denne sammenheng.  

Skolehelsetjeneste og helsestasjonsvirksomhet er nærmere regulert i forskrift 3. april 
2003 nr. 450 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Det følger av forskriften § 2-1 første ledd at kommunen skal tilby 
gravide å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Helsestasjonen skal 
også bistå med veiledning til foreldrene i barseltiden, jf. departementets merknader til 
forskriften. Videre skal kommunen tilby helsestasjons- og skolehelsetjenester til barn og 
ungdom 0-20 år. For barn og ungdom inntil 20 år pålegger forskriften § 2-3 andre ledd 
kommunen blant annet å tilby helseundersøkelser, rådgivning samt individuell og 
grupperettet veiledning, hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet. Sentrale temaer i 
opplysnings- og veiledningsvirksomheten er blant annet barnestell, kosthold og tannhelse. 
I tillegg skal tilbudet omfatte samarbeid med skole om psykososiale tiltak mv., samarbeid 
om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov samt informasjon om og tilbud 
om deltakelse i barnevaksinasjonsprogrammet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal 
ha rutiner for samarbeid med blant annet fastleger, andre kommunale tjenester, 
tannhelsetjenesten og fylkeskommunen, jf. forskriften § 2-1 tredje ledd.  

Bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 ble opprinnelig tatt inn i 
kommunehelsetjenesteloven § 2-2 i forbindelse med ny lov om barnevernstjenester som 
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trådte i kraft 1. januar 1993. Bakgrunnen for forslaget er beskrevet i Ot.prp. nr. 44 (1991-
92) Om lov om barnevernstjenester (barnevernloven) punkt 4.3 side 30:  

"Etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1 (Rett til helsehjelp) har enhver rett til nødvendig 
helsehjelp i den kommune der vedkommende bor eller midlertidig oppholder seg. Etter 
samme lov § 1-3 er helsestasjonsvirksomhet en obligatorisk oppgave for 
kommunehelsetjenesten.  

For å forebygge mishandling og omsorgssvikt overfor barn, mener Barne- og 
familiedepartementet det er viktig å markere barns rett til helsekontroll og foreldrenes plikt 
til å medvirke til at barnet deltar i slik kontroll. Departementet foreslår derfor at det inntas 
en ny § 2-2 i kommunehelsetjenesteloven der det presiseres at barn har rett til nødvendig 
helsehjelp også i form av helsekontroll, og der foreldrenes medvirkningsplikt er uttrykkelig 
nevnt." 

I pasientrettighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2001, ble det tatt inn en henvisning til 
kommunehelsetjenesteloven § 2-2 første ledd i pasientrettighetsloven § 6-1. Begrunnelsen 
var å få en mest mulig fullstendig oversikt over barns særlige rettigheter i helsetjenesten, 
jf. Ot.prp. nr. 12 (1998-99) Om lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) punkt 
8.5.2 side 97 og spesialmerknadene side 137. Henvisningen i pasientrettighetsloven § 6-1 
ble videreført ved helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft 1. januar 2012.  

5.21.6.2 Departementets vurdering og forslag  
Bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 omfatter i dag ikke 
tannhelseundersøkelser som inngår som en del av det regelmessige og oppsøkende 
tannhelsetilbudet som fylkeskommunen er pålagt å gi til barn og unge. Barn og unge har 
allerede rettigheter til et slikt tannhelsetilbud etter tannhelsetjenesteloven og denne 
rettigheten vil bli videreført i pasient- og brukerrettighetsloven ved overføringen av 
ansvaret for tannhelsetjenester til kommunen. Bestemmelsen i § 6-1 vil derfor ikke få 
selvstendig betydning når det gjelder barnets rett til tannhelseundersøkelse.  

Gjennom henvisningen til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, vil imidlertid 
bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 automatisk innebære at 
foreldrenes plikt til å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll, utvides til å omfatte 
tannhelseundersøkelser. Departementet ser det som viktig at foreldrene også kan pålegges 
å medvirke til at barnet møter opp ved innkallinger til regelmessige 
tannhelseundersøkelser, det vil si at denne plikten ikke er begrenset til kontroller ved 
helsestasjon mv.  

I høringsrunden til forslaget om ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, jf. 
Prop. 91 L (2010-2011) punkt 29.8 side 349-350, etterlyste Helsedirektoratet og Norsk 
Sykepleierforbund (NSF) sanksjonsmuligheter når foreldre unnlater å møte til 
helsekontroll med barnet. NSF viste blant annet til at per i dag kan ikke helsestasjonen 
kreve bekreftelse på om foreldrene har foretatt helsekontroll andre steder, og har dermed 
begrenset mulighet for å vurdere behov for eventuelt bekymringsmelding til barnevernet. 
I Prop. 91 L (2010-2011) foreslo departementet ikke å innføre sanksjonsmuligheter 
overfor foreldre som unnlater å medvirke til barns helsekontroll. Departementet 
understreket imidlertid at helsetjenesten må vurdere om barnevernet skal underrettes 
dersom det er grunnlag for det.  
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Departementet vil for øvrig presisere at det er viktig at helsepersonell kommer i posisjon 
til å hjelpe barn og foresatte og å finne frem til utsatte barn så tidlig som mulig. Samtidig 
er det etter departementets vurdering tvilsomt om innføring av sanksjoner og nye plikter 
overfor foresatte vil gi ønsket effekt, det vil si at de vil føre til at foreldre i større grad enn 
i dag vil medvirke til at barna deltar i helsekontroll. Det er i tillegg flere juridiske og 
praktiske utfordringer knyttet til oppfølging av eventuelle sanksjoner og nye plikter 
overfor foresatte.   

5.21.6.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget innebærer en lovfesting av foreldres plikt til å medvirke til at barnet møter opp 
til regelmessige tannhelseundersøkelser. En slik plikt følger allerede av innholdet i 
foreldreansvaret, jf. reglene i barneloven §§ 30 flg., og innebærer derfor kun en 
presisering av gjeldende rett. Mislighold av plikten foreslås ikke sanksjonert. Forslaget 
har ikke økonomiske og administrative konsekvenser.  

5.21.7 Klage  

Kapittel 7 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om klage og 
anmodning om mulig pliktbrudd.  

5.21.7.1 Gjeldende rett 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 slår fast at pasient eller bruker eller dennes 
representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 
er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Reglene i kapittel 2 gjelder blant annet rett til 
nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten. 
Klagen skal sendes til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen, og ikke 
direkte til klageinstansen.  

I forbindelse med ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ble det med virkning 
fra 1. januar 2012 foretatt en rekke endringer i klagereglene i pasient- og 
brukerrettighetsloven. Hovedformålet var å harmonisere og forenkle regelverket. Dette er 
gjort blant annet ved å:  

− Samle reglene om klage i én lov (pasient- og brukerrettighetsloven) 
− Oppheve ordningen med to klageinstanser etter kommunehelsetjenesteloven av 1982 
− Etablere én felles klageinstans for alle kommunale helse- og omsorgstjenester og 

spesialisthelsetjenester (fylkesmannen)  
− I større grad gi de generelle reglene i forvaltningsloven anvendelse ved 

klagesaksbehandlingen.  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3 inneholder bestemmelser om klagens form og 
innhold, herunder krav om skriftlighet mv.  

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 kan pasienten, brukeren eller andre som har 
rett til det, be tilsynsmyndigheten om en vurdering av forholdet dersom vedkommende 
mener at plikter fastsatt i eller i medhold av helsepersonelloven, 
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spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og tannhelsetjenesteloven er 
brutt til ulempe for seg.  

Ved Stortingets behandling av Prop. 100 L (2012-2013) Endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.), 
jf. Innst. 314 L (2012-2013), ble det vedtatt en rekke endringer i § 7-4 som trådte i kraft 
1. januar 2014. Endringene innebærer blant annet at retten til anmodning også skal gjelde 
for systemfeil og ikke bare individfeil hos det enkelte helsepersonell, slik loven hittil har 
lagt opp til. Det innebærer at i tillegg til plikter etter helsepersonelloven, kan også 
anmodningen omfatte mulige brudd på den aktuelle tjenesteloven, for eksempel brudd på 
fylkeskommunens plikter etter tannhelsetjenesteloven. Det er fastsatt egne bestemmelser 
om saksbehandling ved anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd, jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-4 a. Reglene om klage i kapittel 7 kommer derfor ikke til 
anvendelse på slike anmodninger.  

Fristen for å klage etter pasient- og brukerrettighetsloven er fire uker, jf. § 7-5. Fristen er 
dermed lenger enn den alminnelige klagefristen etter forvaltningsloven som er tre uker. 
Denne særregelen har sin bakgrunn i opphevingen av § 7-1 som regulerte adgangen til å 
be om anmodning om oppfyllelse av helsehjelpen, hvor fristen var fire uker, mens 
klagefristen til helsetilsynet i fylket var tre uker. Klagefristen etter § 7-5 ble derfor satt til 
fire uker for å kompensere for bortfallet av bestemmelsen i § 7-1.  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 regulerer forvaltningslovens anvendelse i 
klagesaker etter loven. Utgangspunktet er at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak og 
klage gjelder "så langt de passer". Bestemmelsen i § 7-6 første ledd presiserer 
klageinstansens kompetanse i tråd med de begrensninger som følger av forvaltningsloven. 
Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester legge vekt på 
hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. 
forvaltningsloven § 34 andre ledd tredje punktum. For øvrige kommunale vedtak skal 
klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det 
frie skjønn.  

Tannhelsetjenesteloven 

Av tannhelsetjenesteloven § 2-3 fremgår at den som ikke får "den hjelp som er bestemt i 
denne lov og godkjent plan", kan påklage avgjørelsen til det organ fylkeskommunen 
bestemmer. Klagen skal fremsettes for det organ som fylkeskommunen bestemmer. Går 
avgjørelsen klager imot eller avvises klagen, kan det klages videre til fylkesmannen. Det 
betyr at det etter tannhelsetjenesteloven er en totrinns klageordning. Dette er en utvidelse 
i forhold til det generelle systemet etter forvaltningsloven med ett trinns klageordning.  
Dagens klageordning etter tannhelsetjenesteloven er lik ordningen etter 
kommunehelsetjenesteloven av 1982 som ikke ble videreført med ny lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester, men erstattet av nye klageregler i pasient- og 
brukerrettighetsloven. Etter forvaltningsloven skal klagen fremsettes for det organ som 
har truffet vedtaket (førsteinstansen), og ikke for et eget organ som fylkeskommunen 
bestemmer (første klageinstans).  
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Av forarbeidene til tannhelsetjenesteloven fremgår at bestemmelsen i § 2-3 gjelder i 
stedet for forvaltningslovens regler om klage, uten at dette er begrunnet nærmere. Det 
synes imidlertid klart at forvaltningsloven kommer til anvendelse og supplerer dagens 
klageregler i tannhelsetjenesteloven. Det vises til Sosialdepartementets uttalelser i 
St.meld. nr. 36 (1989-90) Røynsler med lova om helsetenesta i kommunane punkt 8.2.5 
side 113, vedrørende den tilsvarende bestemmelsen om klageordning i § 2-4 i 
kommunehelsetjenesteloven av 1982.  

Klageadgangen etter tannhelsetjenesteloven er forbeholdt pasienter som har rettigheter til 
nødvendig tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven § 2-1. Det man kan klage over er at 
man ikke får oppfylt sin rett til nødvendig hjelp av rimelig standard, jf. Ot.prp. nr. 49 
(1982-1983).  

Fristen for å klage etter tannhelsetjenesteloven er tre uker, jf. § 2-1 andre ledd. Dette er i 
samsvar med den generelle klagefristen i forvaltningsloven, men kortere enn klagefristen 
på fire uker etter pasient- og brukerrettighetsloven.  

5.21.7.2 Den norske tannlegeforeningens klageordning 
I tillegg til de lovfestede klageordningene har Den norske tannlegeforening (NTF) 
etablert en egen bransjebasert klagenemndsordning for voksne pasienter som mottar 
tannbehandling i privat praksis og som ikke har rettigheter til nødvendig og vederlagsfri 
tannhelsehjelp etter tannhelsetjenesteloven. Denne ordningen vil kort bli omtalt i dette 
kapitlet for å gi et samlet bilde av de eksisterende klageordningene på tannhelsefeltet.  

NTF har opprettet en landsdekkende ordning med 21 lokale klagenemnder som behandler 
klager vedrørende den faglige utførelsen av behandling utført av foreningens medlemmer. 
Behandling utført av tannleger som ikke er medlem av NTF kan ikke bringes inn for 
foreningens klagenemnder. Om lag 95 prosent av landets tannleger er medlemmer i NTF.  
Det finnes også en særskilt klagenemnd for klager på kjeveortopedisk arbeid. 
Klagebehandlingen er gratis.  Klagenemndene har som oppgave å besvare forespørsler 
og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen. 
Klagenemndas kompetanse er begrenset til saker som fullt ut kan løses ved at klagen 
underkjennes, honoraret nedsettes eller tilbakeholdes, eller at tannlegen med pasientens 
samtykke pålegges å korrigere arbeidet eller gjøre det om. Hvis pasienten reiser andre 
krav enn dette, må saken avvises. Dette innebærer at klagenemndene ikke har kompetanse 
til å ta stilling til krav om erstatning. Krav om erstatning ved skader i forbindelse med 
tannbehandling må fremsettes for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).  

Tannlegen er bundet av klagenemndas avgjørelse, men kan anke den inn for NTFs 
sentrale ankenemnd. Pasienten er ikke bundet av avgjørelsen og kan velge å bringe saken 
inn for NPE eller de ordinære domstoler.  

Klagenemndenes kompetanse er begrenset til saker som beløpsmessig ligger under 
grensen for de saker NPE behandler. Fra 1. januar 2016 er denne grensen økt fra 5000 
kroner til 10 000 kroner.  

Antall saker som realitetsbehandles i klagenemndene er vesentlig redusert etter at private 
helsetjenester også ble omfattet av NPE i 2009. NTFs regler for de lokale klagenemndene 
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ble som følge av dette endret i 2009. Klagenemndenes viktigste funksjon i dag er å være 
et konfliktforebyggende organ som skal gi informasjon om tannbehandling til publikum 
og bidra i dialogen mellom behandlende tannlege og pasient.  

Klagenemndene behandlet i 2015 kun et mindre antall klagesaker som resulterte i vedtak, 
men mottok omtrent 200 pasienthenvendelser totalt, der klagenemndene bidro i dialogen 
mellom pasient og tannlege.  

5.21.7.3 Departementets vurdering og forslag  
De lovfestede klageordningene for tannhelsetjenester følger i dag av 
tannhelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Klage over manglende 
oppfyllelse av prosessuelle rettigheter i forbindelse med ytelse av helse- og 
omsorgstjenester (rett til medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn) er i sin 
helhet regulert i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7, og gjelder både 
tannhelsetjenester som ytes av offentlig og privat virksomhet.  

Klage over manglende oppfyllelse av materielle rettigheter til helse- og omsorgstjenester 
er etter ordlyden i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd begrenset til å 
omfatte rettigheter etter lovens kapittel 2. Rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp 
reguleres i dag i sin helhet av tannhelsetjenesteloven og ikke av reglene i pasient- og 
brukerrettighetsloven kapittel 2. Det har imidlertid ikke vært sondret skarpt mellom klage 
etter henholdsvis tannhelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Det betyr i 
praksis at pasienter ikke har vært avskåret fra å klage direkte til fylkesmannen etter 
reglene i pasient- og brukerrettighetsloven over manglende oppfyllelse av retten til 
tannhelsehjelp. Undersøkelser foretatt av Statens helsetilsyn viser at klageadgangen etter 
tannhelsetjenesteloven gjennomgående har vært lite benyttet i forhold til klageadgangen 
etter pasient- og brukerrettighetsloven, jf. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, 
kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjeneste punkt 13.1.3 side 126.  

I motsetning til det som gjelder for andre kommunale helse- og omsorgstjenester og 
spesialisthelsetjenester, er det dermed fortsatt et tosporet system for tannhelsetjenester. 
Spørsmålet om hvilken lov som skal få anvendelse i det enkelte tilfelle, beror i hovedsak 
på om klagen dreier seg om materielle eller prosessuelle rettigheter. Departementet finner 
at dette er et kunstig skille. Klageordningen etter tannhelsetjenesteloven bryter dessuten 
med systemet etter forvaltningsloven som klageordningen etter pasient- og 
brukerrettighetsloven bygger på. Når klageinstansen er felles for alle helse- og 
omsorgstjenester (fylkesmannen), er det i tillegg uheldig om man skulle operere med 
ulike klagefrister avhengig av hvilke tjenester det dreier seg om. Klagereglene for 
tannhelsetjenester bør derfor harmoniseres med klagereglene i pasient- og 
brukerrettighetsloven, slik at det blir mest mulig like klageregler for alle helse- og 
omsorgstjenester. Dette vil innebære en forenkling av regelverket og gi større 
forutsigbarhet for den enkelte pasient og bruker.   

Departementets forslag om lovfesting av rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp fra 
kommunen i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2, vil automatisk medføre at 
pasienten får klagerett etter pasient- og brukerrettighetsloven, jf. § 7-2 første ledd. 
Klageadgangen vil være forbeholdt pasienter innenfor de gruppene som har rettigheter til 
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nødvendig tannhelsehjelp. Fylkesmannen skal ved prøving av vedtak om tildeling av 
tannhelsetjenester legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det 
frie skjønn, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 første ledd andre punktum.  

5.21.7.4 Forslag til lovregulering  
Som følge av oppgaveoverføringen og valg av lovstruktur med innpasning av 
tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven, foreslår departementet at 
henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" tas ut av bestemmelsen i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-4 første ledd, slik at den lyder (endringer i kursiv):  

"Pasienten, brukeren, eller andre som har rett til det, kan be tilsynsmyndigheten om en 
vurdering dersom vedkommende mener bestemmelser om plikter fastsatt i eller i medhold 
av helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven er 
brutt til ulempe for seg eller den hun eller han opptrer på vegne av. Tilsvarende rett gjelder 
for nærmeste pårørende til avdød pasient eller bruker og for nærmeste pårørende til pasient 
eller bruker over 18 år uten samtykkekompetanse." 

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.21.7.5 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget innebærer at klagereglene i kapittel 7 i pasient- og brukerrettighetsloven får 
anvendelse fullt ut på kommunale tannhelsetjenester, også når det gjelder klager over 
manglende oppfyllelse av rettigheter til nødvendig tannhelsehjelp.  

Det foreslås ingen utvidelse av klagetemaet, det vil si hva det bør være adgang til å klage 
på. Det foreslås heller ingen utvidelse av hvem som kan klage. Klageadgangen vil fortsatt 
være begrenset til personer innenfor gruppene som har rettigheter til nødvendig 
tannhelsehjelp fra kommunen. Det er usikkert om overgang fra to til én klageinstans vil 
innebære en besparelse for kommunen i forhold til hva fylkeskommunen har i dag. Dette 
fordi kommunen som underinstans fortsatt vil måtte forberede saken for klageinstansen. 
Kommunen vil fortsatt kunne velge om den vil behandle klagesaken i administrasjonen 
eller overlate klagesaksbehandlingen til et eget kommunalt organ, utvalg, nemnd, styre 
osv.  

Selv om forvaltningsloven gis noe større anvendelse på klagesaksbehandlingen enn 
tidligere ved at det stilles visse formkrav til klagen mv., vil dette i seg selv ikke innebærer 
økt byråkratisering. Det vil fortsatt være mulighet for å løse tvister på en uformell måte 
mellom pasienter og den kommunale tannhelsetjenesten på lavest mulig konfliktnivå, selv 
om en slik ordning ikke lenger vil være lovregulert, jf. opphevingen av anmodningsretten 
i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-1. Departementet har lagt til grunn at en slik 
uformell tvisteløsning fortsatt vil bli praktisert, jf. Prop. 91 L (2010-2011) punkt 34.7.3 
side 393.  

Departementet kan heller ikke se at forslaget om å utvide klagefristen med én uke vil ha 
noen selvstendig betydning for mengden av klagesaker, omfanget og kompleksiteten av 
den enkelte klagesak mv. som skulle tilsi merarbeid for kommunen eller fylkesmannen, i 
forhold til det fylkeskommunen har i dag.  
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5.21.8 Pasient- og brukerombud 

Kapittel 8 i pasient- og brukerrettighetsloven inneholder bestemmelser om pasient- og 
brukerombud.  

5.21.8.1 Gjeldende rett  
Ordningen med pasientombud i hvert fylke var opprinnelig begrenset til å omfatte 
spesialisthelsetjenester og ble lovfestet fra 1. januar 2001 da pasientrettighetsloven trådte 
i kraft. Bakgrunnen var at det utover 1980- og 1990-tallet ble etablert ulike ordninger med 
pasientombud innenfor spesialisthelsetjenesten av de enkelte fylkeskommunene som da 
hadde ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Ikke alle fylkeskommunene hadde etablert en 
slik ordning på dette tidspunktet. Det var derfor et ønske om å gi alle pasienter i landet 
samme tilbud uavhengig av bosted. Ved behandlingen av St.meld. nr. 50 (1993-94) 
Samarbeid og styring, jf. Innst. S. nr. 165 (1994-95), vedtok Stortinget å be regjeringen 
om å fremme forslag om lovfesting av ordningen med pasientombud i alle fylker.   

Fra 1. september 2009 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale 
helse- og sosialtjenester, jf. Ot.prp. nr. 23 (2007-2008) Om lov om endringer i 
pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven (utvidelse av pasientombudsordningen 
til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester). Ved utvidelsen endret ombudet navn fra 
pasientombud til pasient- og brukerombud.  

Formålet med ordningen med pasient- og brukerombud er angitt i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 8-1. Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta 
pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre 
kvaliteten i disse tjenestene.  

Pasient- og brukerrettighetsloven § 8-2 har bestemmelser om arbeidsområde og ansvar for 
ordningen. Det fremgår av § 8-2 første ledd at staten skal sørge for at det er et pasient- og 
brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige 
spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. Arbeidsområdet 
inkluderer private tjenesteytere som har avtale med regionalt helseforetak eller kommune, 
som for eksempel private sykehus og avtalespesialister (psykologer og legespesialister), 
fastleger, fysioterapeuter og private sykehjem. Ordningen omfatter ikke private ytere av 
helse- og omsorgstjenester som ikke har avtale med regionalt helseforetak eller 
kommune.  

Videre fremgår det av § 8-2 andre ledd at ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig 
og uavhengig. Pasient- og brukerombudet er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, 
men direktoratet har ikke faglig instruksjonsmyndighet overfor ombudet.  

Etter § 8-3 kan pasient- og brukerombudet ta opp til behandling saker som gjelder forhold 
i den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Dette kan gjøres etter en muntlig eller skriftlig henvendelse eller på eget initiativ. Enhver 
kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. 
Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym. 
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Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta 
en sak opp til behandling, jf. § 8-4. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar opp 
saken, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette. 

Ombudet har rett til å få de opplysninger fra offentlige myndigheter og andre organer som 
utfører tjenester for forvaltningen som det trenger for å utføre sine oppgaver, jf. § 8-5.  

Det følger av § 8-6 at pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor 
det ytes statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Av § 8-7 fremgår at pasient- og brukerombudet i rimelig utstrekning skal gi den som ber 
om det, informasjon, råd og veiledning om forhold som hører under ombudets 
arbeidsområde. Ombudet skal gi den som har henvendt seg, underretning om resultatet av 
sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet 
har rett til å uttale sin mening om forhold som hører inn under ombudets arbeidsområde, 
og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Ombudet bestemmer selv hvem uttalelsene 
skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette 
tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevd at disse følger opp. Pasient- og 
brukerombudet skal videre sørge for å gjøre ombudsordningen kjent.  

Pasient- og brukerombudsordningen omfatter ikke den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten. Pasienter som mottar tannhelsehjelp og som i dag henvender seg til 
pasient- og brukerombudene, blir vanligvis orientert om at tannbehandling ligger utenfor 
deres arbeidsområde og at ombudet i disse tilfellene ikke kan bistå utover å gi generell 
veiledning om klagemulighet.  

5.21.8.2 Departementets vurdering og forslag   
Av St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – 
Framtidas tannhelsetjenester, fremgår at man på sikt ville vurdere om 
pasientombudsordningen også burde omfatte tannhelsetjenester når behovet var nærmere 
kartlagt, jf. punkt 13.1.3 side 127. Flertallet i helse- og omsorgskomiteen sluttet seg i 
Innst. S nr. 155 (2007-2008) til behovet for en vurdering av slik utvidelse av 
pasientombudsordningen. Spørsmålet om utvidelse av pasient- og 
brukerombudsordningen ble også omtalt ved behandlingen av Meld. St. 16 (2010-2011) 
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), hvor en samlet helse- og omsorgskomité 
uttalte at den "merker seg at det vurderes å innbefatte tannhelsetjenesten i pasient- og 
brukerombudsordningen, noe komiteen bifaller", jf. Innst. 422 S (2010-2011) side 31.   

Departementet henvendte seg i 2010 via Helsedirektoratet til samtlige av landets pasient- 
og brukerombud for å innhente deres erfaringer i forbindelse med henvendelser 
vedrørende tannhelsetjenester. Tilbakemeldingen fra ombudskollegiet viser at pasient- og 
brukerombudene i Norge mottok om lag 95 saker vedrørende tannhelsetjenester i 2009. 
Pasient- og brukerombudene opplyser at de fleste henvendelsene på dette området er fra 
pasienter som ikke har vært tilfreds med behandlingen de har fått hos sin 
privatpraktiserende tannlege. Dette er saker hvor det er avdekket mangelfull eller feil 
behandling etter at ny tannlege er kontaktet for behandling. Ombudene mottar også 
henvendelser om retten til gratis tannbehandling for grupper av befolkningen definert i 
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tannhelsetjenesteloven § 1-3. Henvendelsene gjelder hvor tjenesten skal mottas og om 
hvilken behandling som dekkes for eksempel for rusavhengige, eller for personer som 
regelmessig mottar omsorgstjenester fra kommunen. Ombudene mottar i tillegg 
henvendelser om kjeveortopedisk behandling og om tannlegevakt utenfor kontortid. Ved 
henvendelse om saker vedrørende tannhelsetjenester gir ombudet råd og veiledning om 
klagemuligheter og klageinstans, hva klagen bør inneholde og hva de kan forvente av 
resultat. Det informeres samtidig om at tannbehandling er utenfor ombudets 
arbeidsområde og at ombudet ikke kan bistå med å fremme saken. Etter departementets 
vurdering viser tilbakemeldingen fra pasient- og brukerombudene at flere av de som 
henvender seg åpenbart har behov for bistand utover det ombudene har ansvar for å tilby i 
dag.  

Rent prinsipielt kan det hevdes at ulike ordninger som etableres ut fra pasient- og 
brukerhensyn bør gjøres tilgjengelig på lik fot for alle offentlig organiserte helse- og 
omsorgstjenester, uavhengig av om de tilbys av stat eller kommune. En utvidelse av 
pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte tannhelsetjenester vil kunne styrke 
rettighetene til personer som ikke er i stand til å fremme sine egne behov når det gjelder 
tannhelsetjenester. Departementet viser til Helsedirektoratets evaluering av pasient- og 
brukerombudsordningen i oktober 2012, jf. omtale i Prop. 1 S (2012-2013) side 83, hvor 
det fremgår at terskelen for å klage er særlig høy for pasienter og brukere av kommunale 
helse- og omsorgstjenester som mottar tjenester over tid i hjemmet eller i sykehjem. Disse 
personene har rett til et regelmessig, oppsøkende og gratis tannhelsetilbud fra den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten. For mange av disse vil det ikke nødvendigvis være 
opplagt hva man kan klage på, om det er grunnlag for å klage og hvordan man skal 
fremme en klage. Pasient- og brukerombudsordningen betyr at de kan få bistand fra en 
uavhengig instans som har kjennskap til det aktuelle regelverket.    

Det er også en viktig oppgave for pasient- og brukerombudene å gi tilbakemelding til den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten om de erfaringer man får gjennom arbeidet. I tråd 
med det lovfestede formålet for ombudsordningen vil en slik overføring av erfaringer 
kunne bidra til å bedre kvaliteten på tannhelsetjenesten.  

Departementet legger til grunn at innplasseringen av tannhelsetjenester i helse- og 
omsorgstjenesteloven vil medføre at de faller inn under begrepet "kommunale helse- og 
omsorgstjenester". Dette vil igjen ha som følge at pasient- og ombudsordningen 
automatisk utvides til å omfatte tannhelsetjenester. Som det fremgår ovenfor, finner 
departementet at det ikke er grunnlag for å foreslå særregler som fortsatt unntar 
tannhelsetjenester som sådan fra ombudsordningen. Også tannhelsetjenester som ytes av 
private tjenesteytere etter avtale med kommunen vil omfattes av ombudsordningen. En 
utvidelse av pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte kommunale 
tannhelsetjenester vil isolert sett ikke medføre behov for lovendringer.  

5.21.8.3 Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget medfører en utvidelse av pasient- og brukerombudenes arbeidsområde og 
plikten til gi informasjon, råd og veiledning. Som tidligere nevnt, mottok pasient- og 
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brukerombudene om lag 95 saker vedrørende tannhelsetjenester i 2009. De fleste av disse 
sakene gjaldt klage over behandling hos private tannleger.  

En utvidelse av pasient- og brukerombudsordningen vil medføre at kommunens ansvar for 
å sørge for å gi informasjon etter helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2 a i tilfeller der 
pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner i forbindelse med 
tannhelsehjelp, blir utvidet til å omfatte informasjon om adgangen til å henvende seg til 
pasient- og brukerombudet. Siden pasient- og brukerombudene i mange tilfeller fremstår 
som en megler mellom pasienten og det aktuelle helsepersonellet, vil en del saker trolig 
bli løst før saken tar form av en klage. Dette vil igjen kunne være ressursbesparende for 
kommunen. 

Som nevnt foran gjelder et fåtall av henvendelsene til pasient- og brukerombudene i dag 
forhold knyttet til behandling i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Det er etter 
dette ikke grunn til å tro at utvidelsen av pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte 
kommunale tannhelsetjenester isolert sett vil ha økonomiske og administrative 
konsekvenser. Eventuelle kostnader ved en utvidelse av pasient- og 
brukerombudsordningen til også å omfatte kommunale tannhelsetjenester vil bli dekket 
innenfor departementets budsjettramme.  

5.22 Gjennomføring av oppgaveoverføringen til kommunene  

5.22.1 Utgangspunkt  

Oppgaveoverføringen betyr at både fylkeskommunens forvaltningsansvar for å sørge for 
tannhelsetjenester og finansieringsansvaret for disse tjenestene, overføres til større og mer 
robuste kommuner. Departementet legger vekt på at utgangspunktet for det økonomiske 
oppgjøret ved oppgaveoverføringen på tannhelsefeltet må være at kommunene etter 
overføringen skal være i stand til å utføre sine nye oppgaver på en forsvarlig måte. På 
samme måte skal fylkeskommunene fortsatt kunne utføre sine øvrige oppgaver på en 
tilfredsstillende måte. Virksomhetsoverdragelsen innebærer dermed at det må skje et 
økonomisk oppgjør mellom staten og fylkeskommunene og et oppgjør mellom staten og 
kommunene. Se nærmere under punkt 5.22.3 om enkelthetene i 
virksomhetsoverdragelsen. 

5.22.2 Virksomhetsoverdragelse - forholdet til ansatte 

Under dette punktet gis det en overordnet og generell omtale av forholdet til ansatte i den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten og reglene om virksomhetsoverdragelse i 
arbeidsmiljøloven.  

Departementet legger til grunn at overføringen av aktuelle ansatte fra fylkeskommunen 
skal skje etter arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse. Dette gjelder både 
ansatte i de fylkeskommunale tannklinikkene og ansatte ved de regionale odontologiske 
kompetansesentrene som eies av fylkeskommunen. Det vil gjelde både personell som 
utfører klinisk virksomhet og ansatte i administrative stillinger i den fylkeskommunale 
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tannhelsetjenesten. Reglene om virksomhetsoverdragelse fremgår av arbeidsmiljøloven 
kapittel 16 som gjennomfører EØS-avtalens direktiv 2001/23/EF i norsk rett, som 
erstatter tidligere direktiv 77/187/EF og direktiv 98/50/EF. Direktivet er et 
minimumsdirektiv som stiller minstekrav til medlemsstatenes vern av arbeidstakeres 
rettigheter. Formålet med reglene er å sikre at overføring av arbeidsgiveransvaret fra en 
arbeidsgiver til en annen ikke fører til dårligere rettigheter for arbeidstakerne enn de som 
gjaldt i ansettelsesforholdet med den opprinnelige arbeidsgiveren.  

Reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse ved overdragelse av en 
virksomhet eller del av en virksomhet til en annen arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 
16-1. Med "overdragelse" menes overføring av en selvstendig økonomisk enhet som 
beholder sin identitet etter overføringen. Bestemmelsen omfatter alle kategorier 
arbeidstakere. Det betyr at reglene også får anvendelse ved overføring av 
forvaltningsoppgaver mellom forvaltningsmyndigheter- og nivåer, også innenfor 
kommunal sektor. Forutsetningen er at det skjer et skifte av arbeidsgiver; det vil si et 
skifte av rettssubjekt. Det er ikke tilstrekkelig at det for eksempel skjer en overføring av 
oppgaver fra fylkeskommunen til et fylkeskommunalt foretak etter reglene i 
kommuneloven kapittel 11. Dette er kun en overføring mellom enheter med samme 
arbeidsgiver. Uavhengig av om tannhelsetjenesten er organisert som et fylkeskommunalt 
foretak (fylkeskommunen er eget rettssubjekt) og om de regionale odontologiske 
kompetansesentrene er organisert som et interkommunalt selskap etter reglene i lov om 
interkommunale selskaper (eget rettssubjekt), vil de ansatte i disse virksomhetene 
omfattes av reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16.  

Virksomheten kan være overført på grunnlag av kontrakt, ved sammenslåing av 
virksomheter eller med hjemmel i lov. I dette tilfellet er det lov som utgjør det rettslige 
grunnlaget for virksomhetsoverføringen, jf. nærmere omtale i punkt 5.22.3.1.   

Det følger av arbeidsmiljøloven § 16-2 at de plikter og rettigheter arbeidsgiveren har 
overfor arbeidstakerne går over til den nye arbeidsgiveren når virksomheten overføres. I 
tillegg til at selve ansettelsesforholdet overføres, må den nye arbeidsgiveren respektere de 
individuelt avtalte lønns- og arbeidsforhold og andre arbeidsvilkår som gjaldt mellom 
opprinnelig arbeidsgiver og arbeidstakerne. Ny arbeidsgiver blir som hovedregel bundet 
av den tariffavtalen som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Arbeidstakernes rettigheter 
til tidligere opptjening etter kollektive pensjonsordninger overføres som hovedregel til ny 
arbeidsgiver. Dette vil trolig ikke ha så stor betydning her, siden de ansatte ved 
overføringen forblir i kommunalt tariffområde.   

Den ansatte kan imidlertid reservere seg mot at arbeidsforholdet overføres til ny 
arbeidsgiver og kan få fortrinnsrett til ny ansettelse i ledige stillinger hos tidligere 
arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-3.    

Utover dette finner ikke departementet grunn til å gå nærmere inn på forholdet mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker i dette høringsnotatet. Slike forhold må finne sin løsning 
gjennom forhandlinger og samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen i tråd med 
arbeidslivets tradisjoner, eventuelt med bistand fra KS (Kommunesektorens interesse- og 
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arbeidsgiverorganisasjon). Dette gjelder for eksempel spørsmål konkret om hvilke og 
hvor mange ansatte som omfattes av virksomhetsoverdragelsen.   

5.22.3 Virksomhetsoverdragelse – forholdet til virksomhetene mv.    

Dette punktet inneholder departementets vurderinger knyttet til overføring av eierskapet 
til virksomhetene fra fylkeskommunen til kommunen. Videre beskrives prinsippene for 
det økonomiske oppgjøret samt departementets forslag til lovendringer 
(overgangsbestemmelser) i forbindelse med selve gjennomføringen av oppgjøret. Under 
dette punktet omtales også mulige måter å organisere den fremtidige kommunale 
tannhelsetjenesten på i lys av virksomhetsoverdragelsen. Dette gjelder særlig 
odontologiske spesialisttjenester, herunder virksomheten ved de regionale odontologiske 
kompetansesentrene.   

5.22.3.1 Behov for lovregulering av virksomhetsoverdragelsen  
Det er i Oppgavemeldingen lagt til grunn at en overføring av den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten til større kommuner vil innebære at kommunene overtar driften av de 
offentlige tannklinikkene som fylkeskommunen har etablert. Skal kommunene kunne overta 
sektoransvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, bør de etter departementets 
vurdering også overta eierskapet til de virksomhetene som produserer tjenestene, det vil 
si tannklinikkene og de regionale odontologiske kompetansesentrene.  

I denne sammenheng tillegges begrepet "tjenester" en vid betydning utover rent klinisk 
virksomhet. Ansatte på tannklinikkene kan ha oppgaver utenfor tannklinikkene, som for 
eksempel helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning, opplæring av studenter 
i praksisperioden mv. Utover klinisk tverrfaglig spesialistbehandling, driver de regionale 
odontologiske kompetansesentrene blant annet kunnskapsutvikling og forskning, gir 
opplæring, råd og veiledning av personell, tilbyr etter- og videreutdanning av ansatt 
tannhelsepersonell som del av sin virksomhet samt deltar i praksisdelen av utdanningen 
av tannlegespesialister.  

Spørsmålet er i hvilken grad det er behov for å lovregulere virksomhetsoverføringen. Det 
vil si om staten uten videre kan kreve at fylkeskommunen overdrar de formuesposisjoner 
som er knyttet til virksomhetene som kommunen skal overta. Slike formuesposisjoner vil 
typisk være eiendomsrett til bygninger og eiendommer (tannklinikker mv.) og avtalte 
rettigheter og plikter knyttet til klinikkdrift, som for eksempel leieavtaler.  

Det er et generelt forvaltningsrettslig prinsipp i norsk rett at staten ikke kan gripe inn i 
fylkeskommunens rettsforhold uten lovhjemmel. Dette følger av fylkeskommunens 
posisjon som et eget rettssubjekt i forhold til staten. En kommune kan derfor ikke uten 
videre, eller som en direkte konsekvens av å overta sektoransvaret for tannhelsetjenester, 
kreve å få overta de fylkeskommunale formuerettslige posisjonene som er knyttet til drift 
av tannklinikker og kompetansesentre. Kommunens rett og plikt til overtakelse må 
besluttes i lovs form. Som nevnt over, bør utgangspunktet være at eierskapet til 
virksomhetene som produserer tjenester overføres til kommunene for at ansvaret for den 
offentlige tannhelsetjenesten skal kunne ivaretas på en forsvarlig måte. Det er neppe 
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tilstrekkelig at overføringen kun baseres på avtale mellom fylkeskommunen og 
kommunen.  

I forbindelse med sykehusreformen ble det vurdert som nødvendig med lovhjemmel for 
overdragelse av virksomheter i spesialisthelsetjenesten til staten. Dette hadde blant annet 
sammenheng med at det var forutsatt i spesialisthelsetjenesteloven at fylkeskommunen 
var eier av helseinstitusjonene og andre deler av virksomheten, jf. bestemmelsene i 
tidligere §§ 2-7, 2-8 og 6-1 i spesialisthelsetjenesteloven slik de lød da loven ble vedtatt i 
1999. Videre var det forutsatt at overdragelsen skulle skje til statlige regionale 
helseforetak som egne rettssubjekter. Noen klar forutsetning om fylkeskommunalt 
eierskap til tannklinikker mv., fremgår ikke av tannhelsetjenesteloven. I forbindelse med 
overføringen av det offentliges samlede ansvar for tannhelsetjenester til fylkeskommunen, 
la man opp til økonomiske overgangsordninger der fylkeskommunen kunne inngå avtale 
om leie eller kjøp av tannklinikker med utstyr som kommunen før 1. januar 1984 hadde 
stilt til disposisjon for folketannrøkt og skoletannpleie. Det vises til § 2 i tidligere 
forskrift 16. september 1983 nr. 1444 gitt med hjemmel i tannhelsetjenesteloven § 7-5. I 
dag står imidlertid fylkeskommunen som eier av de offentlige tannklinikkene og de 
regionale odontologiske kompetansesentrene. Selve driften kan være organisert på ulike 
måter.     

Detaljene i virksomhetsoverdragelsen og det økonomiske oppgjøret mellom 
fylkeskommunen og kommunen forutsettes imidlertid basert på avtale mellom partene, 
uten statens deltakelse. Det kan i avtale for eksempel være behov for klargjøring og 
konkretisering av hvilke formuerettslige posisjoner kommunen har rett og plikt til å 
overta. Departementet legger til grunn at dette er et forhold mellom partene og finner det 
ikke naturlig og hensiktsmessig å gi detaljerte regler om innholdet i avtalene, for 
eksempel om hvilke formuesgjenstander overdragelsen kan omfatte. Spørsmål om 
regulering av eierskapsovertakelse og avtalerettslige posisjoner i forbindelse med 
virksomhetsoverføringen er nærmere omtalt nedenfor under punkt 5.22.3.3 til 5.22.3.6.     

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det lovfestes at kommunen fra det tidspunkt 
lovendringene trer i kraft, får rett og plikt til å overta alle formuerettslige posisjoner 
(eiendomsrett til formuesgjenstander og avtalerettslige posisjoner) knyttet til 
virksomhetene og at virksomhetsoverføringen skjer som en direkte følge av at 
sektoransvaret for tannhelsetjenester legges til kommunen. Se forslaget til 
overgangsbestemmelser i ny § 13-4 første ledd i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. punkt 
5.22.3.7. Forslaget er utformet etter mønster av de tidligere overgangsbestemmelsene i 
helseforetaksloven § 52 nr. 6 som senere er opphevd.  

5.22.3.2 Spørsmål om erstatning for virksomhetsoverdragelsen 
Departementet har tidligere vurdert spørsmålet om fylkeskommunen har rettskrav på 
erstatning i forbindelse med virksomhetsoverføringer knyttet til sykehusreformen som ble 
iverksatt 1. januar 2002, jf. Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. 
(helseforetaksloven) punkt 4.22 side 90-92. Med bakgrunn i de generelle drøftingene og 
konklusjonene i forarbeidene til helseforetaksloven, legger departementet til grunn at 
fylkeskommunen ikke vil ha krav på økonomisk kompensasjon fra staten for de 
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alternative formuesverdier som ligger i tannklinikkene og de regionale odontologiske 
kompetansesentrene i forbindelse med virksomhetsoverføringen, beregnet på grunnlag av 
et antatt salg. Dette gjelder bare under forutsetning av at kommunen samtidig overtar den 
andel av fylkeskommunens gjeld som er tilknyttet virksomheten, for eksempel lån knyttet 
til utbygging av tannklinikker. Se nærmere om overtakelse av gjeld under punkt 5.22.3.6. 
Lovavdelingen i Justisdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra 2001 lagt til grunn at 
overtakelse uten vederlag kan skje uten hensyn til om fylkeskommunen kan påvise et 
økonomisk tap som følge av overtakelsen og uhindret av forbudet mot ekspropriasjon i 
Grunnloven § 105.  

Departementet viser også til utredningen av overføring av de somatiske sykehjemmene 
fra fylkeskommunen til kommunen, hvor Sosialdepartementet uttalte følgende i St.meld. 
nr. 68 (1984-85) Sykehjemmene i en desentralisert helse- og sosialtjeneste punkt 9.6 side 
142:  

"Som regel er tidligere kommunalt eide sykehjem ved eierskifte overført vederlagsfritt til 
fylkeskommunene i perioden etter innføringen av sykehusloven i 1969. Av den grunn er 
det Regjeringens syn at fylkeskommunale sykehjem bør overlates til kommunene 
vederlagsfritt i den grad tidligere inngåtte avtaler ikke tilsier konkret oppgjør for 
institusjonen."  

Dette synspunktet ble fulgt opp i Ot.prp. nr. 48 (1985-86) Om lov om endringer i lov av 
19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (Sykehjemmene i den 
kommunale helse- og sosialtjenesten) punkt 11.2.1 side 69, hvor det ble lagt til grunn at 
bygningene skulle overdras vederlagsfritt til kommunene med mindre noe annet ble 
avtalt.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn at det i utkastet til overgangsregler i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 13-4 første ledd tas inn en bestemmelse om at kommunen skal 
overta virksomhetene uten at fylkeskommunene får vederlag for den alternative verdien 
av formuesposisjonene.  

5.22.3.3 Overtakelse av fylkeskommunens eierskap til virksomheten 
Oppgaveoverføringen innebærer at det samlede sektoransvaret for å sørge for, finansiere 
og organisere tannhelsetjenester på vegne av det offentlige forankres i kommunen, jf. 
forslaget til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 og 3-2 b. For å kunne 
ivareta sørge for ansvaret på en forsvarlig måte i samme omfang og med samme kvalitet 
som fylkeskommunen, vil kommunene ha behov for et tilsvarende produksjonsapparat 
som fylkeskommunen har til disposisjon i dag. Klinisk tannhelsevirksomhet er en relativt 
utstyrsintensiv virksomhet, sammenlignet med andre kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  

Som nevnt over, er departementets utgangspunkt at kommunene bør overta eierskapet til 
den kliniske kjernevirksomheten (tannklinikker), de regionale odontologiske 
kompetansesentrene og eventuelt annen fast eiendom som har en naturlig tilknytning til 
tannhelsevirksomheten, det vil si realkapital og eierandeler i tannhelsevirksomhet. Det 
innebærer at kommunene også overtar ansvaret for formuesgjenstander knyttet til 
virksomhetene, som for eksempel odontologisk utstyr, forbruksmateriell, kontorutstyr, 
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IKT, rekvisita, inventar, varelager mv. Utgangspunktet må være at kommunen skal overta 
virksomhetene slik de "står og går" på overtakelsestidspunktet.  

Kommunen vil ikke ha rett eller plikt til overta andre aktiva som ikke har noen direkte 
tilknytning til fylkeskommunens forvaltningsansvar for tannhelsetjenesten, som for 
eksempel eventuelle barnehager og "firmahytter" anskaffet til bruk for ansatte.   

Departementet legger vekt på at hensynet til mest mulig klare og entydige ansvarsforhold 
og funksjonsfordeling og rasjonell bruk av offentlige ressurser, tilsier at kommunen 
overtar eierskap og driftsansvar for produksjonsapparatet fullt ut fra dag én, det vil si når 
lovendringene i forbindelse med oppgaveoverføringen trer i kraft. Det vil si at kommunen 
overtar eiers (fylkeskommunens) rettigheter og plikter til produksjonsapparatet. Det vil 
kunne ha utilsiktede konsekvenser i forhold til blant annet konkurransereglene og reglene 
om statsstøtte dersom eiendomsretten til og driften av tannklinikkene og de regionale 
kompetansesentrene fortsatt skulle være igjen hos fylkeskommunene, mens kommunene 
kun overtar sørge for ansvaret og finansieringsansvaret for tjenestene.  

Virksomhetsoverføringen innebærer at de fylkeskommunale virksomhetene går over til 
kommunene fra samme tidspunkt som sektoransvaret for den offentlige tannhelsetjenesten 
overføres. Det betyr at overdragelsen skjer som følge av ikraftsettingen av lovendringene 
som er foreslått i dette høringsnotatet, og ikke som følge av en administrativ eller 
avtalerettslig beslutning. Overtakelsen skjer gjennom virksomhetsoverdragelser "på rot", 
ikke gjennom overdragelse av de enkelte formuesposisjonene.  

Departementet foreslår derfor at det i utkastet til overgangsbestemmelser i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 13-4 første ledd lovfestes at det skal skje en samlet overdragelse 
av de rettigheter og plikter som er knyttet til kjernevirksomheten (produksjonsapparatet) 
fra samme tidspunkt som kommunen pålegges sektoransvaret for tannhelsetjenester. 
Forslaget er begrenset til å omfatte overtakelse av eierskapet til offentlig 
(fylkeskommunal) virksomhet. Det vil si at kommunen ikke overtar tannhelsevirksomhet 
som er i privat eie.  

Departementet foreslår også en bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 13-4 
første ledd som eksplisitt lovfester at overføringen av eiendeler fra fylkeskommunen til 
kommunen skal gjennomføres etter kontinuitetsprinsippet. Kontinuitetsprinsippet legges 
også til grunn ved overføring av rettigheter og plikter, jf. punkt 5.22.3.5 og 5.22.3.6 
nedenfor. Utgangspunktet er at det i forbindelse med skifte av eier på fast eiendom skal 
betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument (dokumentavgift), jf. reglene i 
lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift kapittel 2. Kontinuitetsprinsippet er en 
felles betegnelse på en rekke regler som forutsetter at et foretak gjennom overtakelse av 
et annet foretak trer inn i det overdragende foretakets rettsforhold. Skal transaksjoner 
gjennomføres etter prinsippet om kontinuitet, må det ha et rettslig grunnlag. Lovfesting 
av kontinuitetsprinsippet innebærer implisitt at skiftet av eier til fast eiendom ikke regnes 
som en hjemmelsoverføring etter tinglysingsreglene i dokumentavgiftsloven. Uten 
hjemmelsoverføring utløses heller ikke plikten til å betale dokumentavgift ved 
overdragelse av blant annet fast eiendom.  
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5.22.3.4 Hvem overføres eierskapet til?  
Departementet viser til prinsippene som ble lagt til grunn ved overføringen av ansvaret 
for sykehjemmene fra fylkeskommunene til kommunene fra 1. januar 1988. Det ble i den 
forbindelse tatt inn en overgangsbestemmelse i kommunehelsetjenesteloven 7-5 som blant 
annet fastsatte følgende:  

"Eiendomsretten til fylkeskommunalt somatisk sykehjem […] overdras vederlagsfritt til 
den kommune hvor institusjonen er oppført. Kommunen overtar samtidig 
gjeldsforpliktelser som skriver seg fra oppføring eller ombygging av eller utstyr til 
institusjonene.  

Kommunen kan uten hinder av foregående ledd avtale med andre kommuner eller 
fylkeskommunen at disse helt eller delvis skal ha eiendomsrett til institusjonen, eller at 
andre kommuner skal disponere plasser ved institusjonen." 

I følge lovforarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 48 (1985-86), var bestemmelsen i 
kommunehelsetjenesteloven § 7-5 andre ledd ment å ta høyde for at kommuner der det 
enten ikke var sykehjem eller sykehjemdekningen var særlig lav, burde ha mulighet til å 
avtale kjøp av sykehjemsplasser av den kommunen hvor institusjonen lå 
(vertskommunen). Bestemmelsen åpnet også for å avtale andre ordninger, som for 
eksempel at flere kommuner skulle eie og drive institusjoner i fellesskap. Dette ble 
vurdert å være praktisk i tilfelle der et tidligere fylkeskommunalt sykehjem hadde hatt 
mer enn én kommune som opptaksområde.   

Departementet legger til grunn at det på samme måte som ved sykehjemsreformen er 
hensiktsmessig at det er den kommunen der henholdsvis tannklinikken og det regionale 
odontologiske kompetansesenteret er lokalisert, som i utgangspunktet blir eierkommunen 
ved oppgaveoverføringen. Eierkommunen står deretter fritt til å inngå avtale om eierskap 
og samarbeid om drift av tannklikk med nærliggende kommuner. Eierkommunen vil også 
stå fritt til å inngå samarbeid om kompetansesenterets virksomhet med andre kommuner 
innenfor det geografiske nedslagsfeltet for kompetansesenteret. Kompetansesentrene er 
etablert i de største byene, det vil si Oslo, Arendal, Stavanger, Bergen, Trondheim og 
Tromsø. For kommunenes del vil spørsmål om eierforhold mv. bli nærmere klarlagt når 
ny fremtidig kommunestruktur er fastlagt. Det vil generelt kunne være utfordrende for 
eierkommunen for et regionalt odontologisk kompetansesenter å samarbeide med et stort 
antall andre kommuner innenfor fylket/regionen. 

I dag er det om lag 45 kommuner hvor det ikke er noen tannklinikk og rundt 45 
kommuner hvor tannklinikken er betjent i et begrenset antall dager av tannhelsepersonell 
som har sin hovedarbeidsplass på tannklinikker i nabokommuner. Dersom det etter at ny 
kommunestruktur er fastlagt fortsatt finnes kommuner uten egen tannklinikk eller tilgang 
på private tjenesteytere, så bør den enkelte kommune enten vurdere å etablere egen 
tannklinikk eller inngå interkommunalt samarbeid med andre kommuner om felles drift 
av tannklinikk.  

Det foreslås at det presiseres i forslaget til overgangsbestemmelse i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 13-4 første ledd at eiendomsretten som hovedregel overføres til 
den kommunen hvor den aktuelle virksomheten er lokalisert. Departementet understreker 
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at forslaget ikke vil være til hinder for at eierkommunen etter overdragelsen inngår avtale 
med andre kommuner om felles eierskap til klinikker, regionale odontologiske 
kompetansesentra mv.   

5.22.3.5 Overtakelse av fylkeskommunens avtalerettslige posisjoner  
Overføring av ansvaret for tannhelsetjenester til kommunen reiser problemstillinger 
knyttet til hvordan kommunene kan tre inn i fylkeskommunens løpende kontrakter. 
Inngrep i private avtaler ved endring av debitorstilling er ikke uproblematisk. I 
utgangspunktet kreves samtykke fra kreditor for at en forpliktelse skal overdras til en 
annen. Dersom enighet ikke oppnås, må en overføring hjemles i lov. Departementet 
mener det ikke vil være hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart å basere seg på en 
løsning hvor man må innhente samtykke fra hver enkelt leverandør for at 
kontraktsposisjonen skal kunne overtas av kommunen. I et slik tilfelle vil det knyttes stor 
grad av usikkerhet til om et slikt samtykke vil bli gitt og dette vil gi en uforutsigbar 
situasjon og vil kunne hindre kontinuiteten i tjenestetilbudet til pasientene.  

Av hensyn til å sikre en hensiktsmessig overføring av oppgaven fra fylkeskommunen til 
kommunen, mener departementet at det må sikres at leverandører av ulike tjenester ikke 
kan påstå seg uforpliktet av inngåtte kontrakter ved oppgaveoverføringen. Hensynet til å 
sikre at det ikke oppstår driftsavbrudd i tjenesteytingen må etter departementets vurdering 
veie opp for hensynet til å sikre leverandørene fra et inngrep i avtalene.  

Både fylkeskommunen og kommunen har i dag frihet til å organisere tjenesteytingen slik 
den selv finner hensiktsmessig. De kan selv yte tannhelsetjenester og andre helse- og 
omsorgstjenester gjennom egne ansatte, eller tilby tjenester ved å inngå avtaler med andre 
offentlige eller private tjenesteytere om tjenesteyting på vegne av 
fylkeskommunen/kommunen. Dette prinsippet er nedfelt i tannhelsetjenesteloven § 1-1 
tredje ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd. Oppgaveoverføringen og 
virksomhetsoverdragelsen til kommunalt nivå medfører ingen endring i disse prinsippene.  

I tilfeller der fylkeskommunen oppfyller sitt ansvar for nødvendig tannhelsehjelp til 
bestemte grupper i befolkningen gjennom avtaler med private tannleger om å utføre 
tjenester på vegne av fylkeskommunen, er departementets vurdering at kommunen må 
kunne tre inn i disse avtalene for å sikre et like godt tjenestetilbud for personer i disse 
gruppene etter oppgaveoverføringen. I og med at det foreslås å lovfeste rettigheter til 
tannhelsehjelp for rusavhengige og innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, er det særlig 
viktig at kommunen også er i stand til å oppfylle disse lovpålagte oppgavene. Hensynet til 
pasientene og kontinuiteten i tjenestetilbudet tilsier at kommunen får rett og plikt til å 
videreføre eksisterende avtaler med private tannleger.  

Videre forutsettes det at alle andre eksisterende avtaler med private og offentlige 
tjenesteytere og leverandører av ulike administrative tjenester, for eksempel leieavtaler, 
leasingavtaler, byggekontrakter mv. følger med og videreføres. En del av disse 
avtalerettslige forpliktelsene vil fylkeskommunen ikke bli i stand til å oppfylle fordi 
kommunen overtar virksomheten de er knyttet til. Derfor foreslås det at kommunen får en 
plikt til å tre inn. Kommunen er selvstendig rettssubjekt og ved virksomhetsoverdragelsen 
vil kommunen tre inn som ny part i fylkeskommunens posisjon i alle typer avtaler med 
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private og offentlige myndigheter, med de rettigheter og forpliktelser som følger av 
avtalen. I tilfeller der fylkeskommunen for eksempel leier klinikklokaler og utstyr, er det 
rimelig at kommunen må kunne tre inn i leiekontrakten slik at den har mulighet til å 
videreføre det eksisterende tannhelsetilbudet inntil den eventuelt vurderer andre 
løsninger. Der kommunen som debitor ønsker å frigjøre seg fra et langsiktig forhold ved å 
dekke fylkeskommunens forpliktelser, vil det bli et spørsmål om kreditor ønsker å 
akseptere en slik innfrielse og om vedkommende er forpliktet til det etter avtalen.  

Departementet foreslår på denne bakgrunn å lovfeste kommunens rett og plikt til å tre inn 
i fylkeskommunens løpende avtaler. Det foreslås å ta inn en bestemmelse i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 13-4 første ledd om at kommunen skal ha en generell rett og plikt 
både overfor fylkeskommunen og overfor tredjemann (kreditorer mv.) til å tre inn i 
fylkeskommunens posisjon i avtaleforholdet. En slik bestemmelse gir nødvendig rettslig 
grunnlag for at det ikke bare er realkapital og formuesgjenstander som skal overdras, men 
også avtalerettslige posisjoner.  

Det foreslås også en egen bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven § 13-4 andre 
ledd om at kommunen skal ha rett og plikt til å tre inn i fylkeskommunens avtalebaserte 
rettigheter og plikter som følger av avtaler med private tannleger som foreligger på 
tidspunktet for oppgaveoverføringen. Forslaget er utformet etter mønster av den tidligere 
overgangsbestemmelsen i helseforetaksloven § 52 nr. 4 som senere er opphevd.      

Overføringen av rettigheter og plikter vil skje med befriende virkning for 
fylkeskommunen. Kommunen vil samtidig overta fylkeskommunens posisjon som part i 
eventuelle tvister som måtte foreligge knyttet til de enkelte avtalene. Kommunen vil tre 
inn i avtalene med de samme rettigheter og forpliktelser som fylkeskommunen hadde med 
virkning fra iverksettingen av oppgaveoverføringen. Kreditorer og andre rettighetshavere 
kan ikke påberope seg overdragelsen som en bristende forutsetning for rettsforholdet.   

5.22.3.6 Overtakelse av fylkeskommunens gjeldsansvar 
Det overordnede prinsippet for det økonomiske oppgjøret bør være at fylkeskommunene 
etter virksomhetsoverdragelsen skal ha tilstrekkelig evne til å løse de øvrige oppgaver 
som de er pålagt. Videre bør ikke overføringen til kommunene medføre en økonomisk 
gevinst på kommunens hånd som følge av at overdragelsen skjer vederlagsfritt. Det 
foreslås derfor at gjeldsforpliktelser inngår i kommunenes samlede overtakelse. Dette 
prinsippet ble blant annet lagt til grunn i forbindelse med sykehjemsreformen, hvor det 
fremgikk av kommunehelsetjenesteloven § 7-5 at kommunen skulle overta samtlige 
gjeldsforpliktelser som ikke var nedbetalt og som skrev seg fra oppføring eller 
ombygging av eller utstyr til institusjonene. Oppgjør knyttet til kommunens overtakelse 
av fylkeskommunens gjeldsansvar knyttet til virksomhetene, vil være gjenstand for avtale 
mellom partene.  

Det vises til departementets forslag til helse- og omsorgstjenesteloven § 13-4 tredje ledd 
nedenfor.  
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5.22.3.7 Forslag til lovregulering  
Departementet foreslår at det tas inn en ny § 13-4 i helse- og omsorgstjenesteloven med 
følgende ordlyd:  

"§ 13-4. Overgangsbestemmelser ved overføring av tannhelsetjenester til kommunen 

Fra og med ikraftsettingen av endringer i denne loven som følge av overføring av ansvaret 
for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen, har den kommune hvor 
virksomheten er lokalisert rett og plikt til å overta alle formuesposisjoner som er knyttet til 
virksomheter innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, herunder offentlige tannklinikker 
og regionale odontologiske kompetansesentre. Overtakelsen skal omfatte alle rettigheter og 
plikter som er knyttet til virksomhetene. Overføringen gjennomføres med kontinuitet i 
rettighets- og forpliktelsesposisjoner. Overdragelsen skjer vederlagsfritt.  

Kommunen trer inn i og overtar fylkeskommunens rettigheter og plikter etter avtaler som 
foreligger ved endringslovens ikraftsetting mellom fylkeskommunen og private tannleger 
etter tannhelsetjenesteloven § 4-2, jf. § 5-1. 

Dersom det i forbindelse med overføringen av rettigheter og plikter til kommunen som 
nevnt i første ledd og andre ledd overføres gjeld eller andre forpliktelser knyttet til 
virksomhetene, er det frigjørende for fylkeskommunen. Kreditor og andre rettighetshavere 
kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at den utgjør en bortfallsgrunn for 
rettsforholdet.  

Kommunen kan uten hinder av bestemmelsene i foregående ledd avtale med andre 
kommuner eller fylkeskommunen at disse helt eller delvis skal ha eiendomsrett til 
virksomheten."  

Det vises i sin helhet til lovforslaget under punkt 10.  

5.22.4 Interkommunalt samarbeid mv. etter virksomhetsoverdragelsen 

5.22.4.1 Utgangspunkt  
I Oppgavemeldingen, jf. Meld. St. 14 (2014-2015) punkt 5.3.1 side 41, la departementet til 
grunn at en overføring av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten til større kommuner vil 
innebære at kommunene overtar driften av de offentlige tannklinikkene som 
fylkeskommunene har etablert. Det vil være opp til den enkelte kommune å avgjøre i hvilken 
grad den vil opprettholde eller endre klinikkstrukturen som skal gjelde for egen kommune. En 
ansvarsoverføring vil kunne medføre smådriftsulemper dersom det er kommuner som også 
etter endringer i kommunestrukturen står uten tannklinikk i egen kommune, og må bygge opp 
egne tilbud. Det vil derfor være behov for fleksible løsninger for å sikre forsvarlig 
tjenesteyting. Et alternativ for disse kommunene kan være å samarbeide med andre 
nærliggende kommuner om tilgjengelighet og tjenestetilbud, eller eventuelt å kjøpe tjenester 
fra private tjenesteutøvere.  

Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen la i Innst. 333 S (2014-2015) til grunn at 
kommunene står fritt til å organisere ansvaret enten i egen regi, samarbeid med 
private/ideelle eller samarbeid med andre kommuner. Flertallet fremhevet at Regjeringen 
må vurdere tiltak som legger til rette for å videreføre kompetansemiljøene i regionale 
kompetansesentre og i spesialisttannhelsetjenesten.   
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Departementet legger i dette høringsnotatet til grunn at både eierskap til og driften av 
virksomhetene skal overføres til kommunene. Utgangspunktet er at kommunen har frihet 
til å organisere virksomheten slik den finner mest hensiktsmessig ut fra lokale forhold. 
Den kan yte tjenestene selv, inngå avtaler med private tjenesteytere eller inngå samarbeid 
med andre kommuner, for eksempel ved kjøp av tjenester fra eierkommunen eller 
gjennom andre interkommunale samarbeidsløsninger. Departementet understreker at 
reglene om offentlige anskaffelser som hovedregel må følges ved tjenestekjøp både fra 
private tjenesteytere og fra andre kommuner. Dette gjelder med mindre den aktuelle 
kommunen ikke tar vederlag som kan anses som markedsmessig eller som gir overskudd, slik 
at det ikke kan sies å foreligge en gjensidig bebyrdende kontrakt.    

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten er i dag i hovedsak organisert som egne etater i 
fylkeskommunen som forvaltningsorgan. I enkelte fylkeskommuner er den kliniske 
tannhelsevirksomheten skilt ut og organisert som fylkeskommunale foretak (FKF) etter 
kommuneloven. I begge tilfeller vil etaten og foretaket fortsatt utgjøre en del av 
fylkeskommunen som rettssubjekt. Dagens organisering av den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten har i utgangspunktet ikke betydning for den kommunale 
eierskapsovertakelsen. Organiseringen får bare betydning for hvilke typer rettigheter som 
overdras, det vil si om det er eiendomsrett til selve virksomheten eller til eierandeler i et 
selskap eller foretak som eier virksomheten.  

5.22.4.2 Mulige modeller for organisering av virksomheten gjennom 
interkommunalt samarbeid 

Det er opp til kommunene selv å finne frem til hvilke organisasjonsformer som er best 
egnet når det gjelder fremtidig samarbeid om tannhelsetjenester. Nedenfor gis det en kort 
omtale av ulike modeller som kan være aktuelle for kommuner som ønsker å samarbeide 
om løsning av oppgaver på dette området.   

Interkommunalt samarbeid kan blant annet organiseres etter følgende modeller:  

− Interkommunalt styre etter kommuneloven § 27 
− Interkommunalt selskap  
− Aksjeselskap 
− Vertskommunesamarbeid.   

Interkommunalt samarbeid anses særlig aktuelt når det gjelder kommunens ivaretakelse 
av ansvaret for å sørge for at odontologiske spesialisttjenester er tilgjengelige for 
befolkningen i kommunen. De seks regionale odontologiske kompetansesentrene er i dag 
i hovedsak eid og drevet av flere fylkeskommuner i fellesskap. Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Nord-Norge (TKNN) er imidlertid heleid av Troms fylkeskommune og 
inngår som en enhet i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst (TKØ) er organisert som et § 27-samarbeid. Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Vest (TKV) er organisert som to selvstendige kompetansesentre i 
henholdsvis Hordaland og Rogaland. TKV Hordaland er en enhet i fylkeskommunens 
administrasjon, mens TKV Rogaland er en del av et fylkeskommunalt foretak. 
Tannhelsetjenestetjenestens kompetansesenter Midt-Norge (TKMN) og Sør (TKS) er 
organisert som interkommunale selskap.  
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Det følger av kommuneloven § 27 nr. 1 første ledd at to eller flere kommuner, to eller 
flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, 
kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget 
gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre og fastsetter vedtekter for styret, jf. § 27 nr. 
2 bokstav a til e. Vedtektene skal blant annet inneholde bestemmelser om uttreden fra 
eller oppløsning av samarbeidet. Myndigheten som kan overføres til et eget styre etter 
kommuneloven § 27 er begrenset til avgjørelser som angår virksomhetens "drift og 
organisering", for eksempel i form av utbygging av tannklinikker mv. Det er derfor ikke 
mulig å samarbeide om oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet innenfor 
denne modellen, som for eksempel avgjørelser som innebærer tildeling av tannhelsehjelp 
til pasienter med rettigheter. Dette kan bare gjøres gjennom et vertskommunesamarbeid 
etter reglene i kommuneloven, se under. § 27-samarbeid kan etter omstendighetene være 
et eget rettssubjekt med den rettslige handleevne som følger av denne statusen, men det 
kan også være en del av kommunen. Samarbeid innenfor den rettslige rammen som 
kommuneloven § 27 gir, kan være et alternativ til selskapsrettslig organisering etter lov 
om interkommunale selskaper. Dersom det er aktuelt å samarbeide med private, må andre 
modeller benyttes, som for eksempel aksjeselskap.  

Interkommunalt samarbeid kan også organiseres som et interkommunalt selskap etter lov 
29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskap (IKS-loven). Et IKS er et eget 
rettssubjekt og kommunene blir deltagere gjennom undertegning av selskapsavtalen. 
Kommunene utøver eierstyring gjennom representantskapet. IKS-loven setter ingen 
begrensninger for hvilken virksomhet som kan inngå i et IKS. IKS er en eierform som 
forutsetter fullt ut offentlig eierskap og private kan ikke delta. Kommunen kan derfor 
gjennom å overta eierandelene knyttet til det regionale odontologiske kompetansesenteret 
fra samtlige fylkeskommuner, bli eier av den samlede virksomheten. Kommunen står fritt 
til å samarbeide med andre kommuner innenfor et IKS. Departementet foreslår at 
kommunen overtar slike virksomheter på linje med heleide fylkeskommunale 
virksomheter.  

Aksjeselskapsformen er regulert i lov om aksjeselskap av 13. juni 1997 nr. 44 
(aksjeloven). Denne selskapsformen er først og fremst utviklet med tanke på private 
aktører og økonomisk virksomhet, men også kommuner kan ta den i bruk. Et AS er et 
eget rettssubjekt og kommunene blir eiere i fellesskap. Deltakerkommunene kan utøve 
eierstyring gjennom vedtak på generalforsamlingen. Verken styret eller 
generalforsamlingen i et AS kan utøve offentlig myndighet knyttet til lovpålagte 
oppgaver. I tilfeller der fylkeskommunal virksomhet eventuelt er organisert som AS og 
fullt ut eid av en eller flere fylkeskommuner, foreslår departementet at kommunen trer inn 
i alle eierrettighetene.  

Reglene i kommuneloven § 28-1 a til § 28-1 k åpner for samarbeid mellom kommuner om 
lovpålagte oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet. 
Vertskommunesamarbeid innebærer at beslutningsmyndighet blir delegert fra en eller 
flere kommuner til en vertskommune på basis av en samarbeidsavtale. Vertskommunen 
vil naturlig være den kommunen som overtar eierskapet til offentlige tannklinikker. 
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Denne samarbeidsmodellen kan gjøre det mulig for kommunene å bygge opp 
velfungerende tjenestetilbud og fagmiljøer i områder der den enkelte kommune hver for 
seg ikke er i stand til dette, for eksempel på grunn av mangel på egen tannklinikk og/eller 
private tjenesteytere. Vertskommunemodellen gjør det mulig og forsvarlig å samarbeide 
om lovpålagte oppgaver som innebærer offentlig myndighetsutøvelse. For eksempel kan 
vertskommunen gis myndighet til å treffe vedtak om tildeling av tannhelsehjelp til 
personer som har rettigheter, fastsetting av lokale forskrifter om dekning av skyssutgifter 
mv. Modellen er ikke den mest aktuelle dersom behovet for samarbeid først og fremst er 
knyttet til drift av tannklinikker og regionale odontologiske kompetansesentre. 

6 Tydeliggjøring av spesialisthelsetjenestens plikt til å 
oppnevne kontaktlege 

6.1 Innledning - bakgrunn 

I Prop. 125 L (2014-2015) ble det foreslått endringer i spesialisthelsetjenesteloven og 
pasient- og brukerrettighetsloven om kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Lovforslagene 
ble vedtatt i Stortinget 1. desember 2015 og sanksjonert 11. desember 2015, jf. 
endringslov 11. desember 2015 nr. 97.  

Endringen i spesialisthelsetjenesteloven innebærer at helseforetaket er pålagt plikt til å 
oppnevne kontaktlege for pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som 
har behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, 
jf. ny § 2-5 c. Endringen i pasient- og brukerrettighetsloven innebærer at den samme 
gruppen pasienter har rett til å få oppnevnt kontaktlege i spesialisthelsetjenesten, jf. ny § 
2-5 a. Vilkårene for plikt til å oppnevne kontaktlege er de samme som vilkårene for rett til 
å få oppnevnt kontaktlege. Endringene i disse to lovene har ennå ikke trådt i kraft. 

Under behandlingen av lovforslagene i Stortinget ble det fattet et anmodningsvedtak, der 
Stortinget ba regjeringen sørge for at rett til å få oppnevnt kontaktlege må gjelde 
uavhengig av hvor pasienten blir behandlet, jf. Innst. 49 L (2015-2016). Med bakgrunn i 
dette anmodningsvedtaket blir det i dette høringsnotatet foreslått en endring i 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a, slik at det blir tydelig at både offentlige og private 
helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal ha plikt til å 
oppnevne kontaktlege hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. 

6.2 Gjeldende rett 

Etter ny § 2-5 c i spesialisthelsetjenesteloven skal helseforetaket oppnevne kontaktlege 
for pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for 
behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, jf. første ledd. 
Både kravet om at tilstanden må være alvorlig, og kravet om en viss varighet må være 
oppfylt for at vilkårene skal være tilfredsstilt.  

Spørsmålet om tilstanden er alvorlig må som utgangspunkt avgjøres ut fra en objektiv 
faglig vurdering, og det må legges vekt på om tilstanden kan føre til risiko for alvorlig 
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funksjonsnedsettelse eller invaliditet, tap av viktige kroppsfunksjoner eller sanser eller 
eventuelt risiko for tidlig død. Videre bør det legges vekt på både fysiske og psykiske 
følger av tilstanden. Det må også legges vekt på om pasienten i tillegg har annen sykdom, 
skade eller lidelse. Etter en totalvurdering kan det medføre at tilstanden til pasienten må 
anses som alvorlig. 

Terskelen for å oppnevne kontaktlege til barn skal være lav, slik at vurderingen av om 
tilstanden er alvorlig, skal være mildere enn vurderingen av en tilsvarende tilstand hos 
voksne. 

Kravet om at pasienten skal ha behov for behandling fra spesialisthelsetjenesten av en 
viss varighet, skal forstås slik at det som utgangspunkt omfatter tilfeller der det er behov 
for behandling over et tidsrom på mer enn 3-4 dager. Behov for oppfølging av en viss 
varighet skal forstås slik at det som utgangspunkt omfatter tilfeller der det er behov for 
mer enn en enkelt avtale om oppfølging. 

I spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c første ledd er det også bestemt at den som blir 
oppnevnt til kontaktlege, skal være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av 
pasienten. Dette innebærer at den som blir oppnevnt, må være en del av det teamet som 
behandler pasienten. Vedkommende behøver ikke å ha et hovedansvar for behandlingen, 
men må ha en aktiv rolle i behandlingen eller oppfølgingen av pasienten.    

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c andre ledd pålegger helseforetaket å peke ut hvem 
som skal være kontaktlege for pasienten så snart som mulig etter at det er vurdert at 
pasienten har rett til kontaktlege. Siste frist for utpeking av kontaktlege er første virkedag 
etter innleggelse eller poliklinisk undersøkelse. Pasienten skal så snart som mulig få vite 
hvem som er hans eller hennes kontaktlege og skal samtidig orienteres om de oppgavene 
og det ansvaret kontaktlegen har. 

Etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c tredje ledd skal kontaktlegen være den faste 
medisinskfaglige kontakten til pasienten. Det kan ikke kreves at kontaktlegen selv skal 
kunne svare på alle medisinskfaglige spørsmål, men vedkommende skal ha ansvar for å 
innhente informasjon og eventuelt formidle kontakt med andre, slik at pasienten får svar 
og eventuelt blir undersøkt i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Det er også bestemt 
at helseforetaket skal vurdere om kontaktlegen også skal være informasjonsansvarlig etter 
helsepersonelloven § 10 og journalansvarlig etter helsepersonelloven § 39. I vurderingen 
må det legges vekt på hva som i det enkelte tilfellet vil være mest hensiktsmessig for å 
sikre kontinuitet i pasientforløpet.  

For tjenester i det psykiske helsevernet kan kontaktpsykolog oppnevnes i stedet for 
kontaktlege dersom det er mest hensiktsmessig ut fra den behandlingen eller oppfølgingen 
som pasienten skal ha, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c fjerde ledd.  

Ny § 2-5 a i pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter som har alvorlig sykdom, 
skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av 
spesialisthelsetjenesteloven av en viss varighet, rett til å få oppnevnt kontaktlege i 
samsvar med bestemmelsene i spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c. Vilkårene for rett til å 
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få oppnevnt kontaktlege er de samme som vilkårene for plikt for helseforetaket til å 
oppnevne kontaktlege.    

6.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurderinger og forslag  

I Prop. 56 L (2014-2015) uttalte departementet at det ikke fant det hensiktsmessig å 
pålegge alle private helseinstitusjoner med avtale å oppnevne kontaktlege, og at det 
regionale helseforetaket må vurdere dette i forbindelse med inngåelse av den enkelte 
avtalen. Bakgrunnen for denne uttalelsen var at Helse Vest RHF i sin høringsuttalelse 
anførte at spesialisthelsetjenesten bør ha ansvar for å oppnevne kontaktlege, ikke 
helseforetaket. Helse Vest RHF viste også til at reglene ikke må utelukke at private 
helseinstitusjoner med avtale kan ha plikt til å oppnevne kontaktlege. Departementet 
mottok ikke uttalelse fra andre høringsinstanser om at pliktsubjektet når det gjelder 
oppnevning av kontaktlege, ikke bør være helseforetaket.  

Stortinget har 19. november 2015 vedtatt en anmodning til regjeringen om å sørge for at 
retten til å få oppnevnt kontaktlege må gjelde uavhengig av hvor pasienten blir behandlet, 
jf. punkt 6.1. Departementet vil for ordens skyld vise til at pasient- og 
brukerrettighetsloven gjelder uansett hvor pasienten får behandling. Det framgår av denne 
loven § 1-2 at hovedregelen er at loven gjelder for alle som oppholder seg i riket. Kongen 
kan i forskrift gjøre unntak fra lovens kapittel 2 for personer som ikke er norske 
statsborgere eller ikke har fast opphold i riket. Departementet oppfatter 
anmodningsvedtaket slik at intensjonen er at plikten til å oppnevne kontaktlege etter 
spesialisthelsetjenesteloven skal gjelde for alle helseinstitusjoner som yter 
spesialisthelsetjenester, både offentlige og private.  

Det at kontaktlegeordningen er vedtatt både som en rettighet etter pasient- og 
brukerrettighetsloven og som en plikt etter spesialisthelsetjenesteloven, taler for at plikten 
bør gjelde for alle institusjoner som yter spesialisthelsetjenester. Det kan anføres at det er 
ulogisk at rettighetsbestemmelsen etter pasient- og brukerrettighetsloven skal ha et videre 
anvendelsesområde enn pliktbestemmelsen i spesialisthelsetjenesteloven. Departementet 
viser også til spesialisthelsetjenesteloven § 1-2, der det framgår at loven gjelder for 
spesialisthelsetjenester som tilbys eller ytes i riket av staten og private, når ikke annet 
følger av de enkelte bestemmelsene i loven.   

På denne bakgrunn foreslår departementet at spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c første 
ledd første punktum endres, slik at plikten til å oppnevne kontaktlege skal gjelde for alle 
helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer at både 
offentlige og private institusjoner som yter spesialisthelsetjenester, skal omfattes. Private 
spesialister, herunder spesialister som har inngått avtale med helseforetak eller regionale 
helseforetak, vil ikke omfattes. 
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6.4 Forslag til lovregulering 

Under henvisning til ovenstående foreslår departementet å endre 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 c første ledd første punktum slik at denne gis følgende 
ordlyd (endringer i kursiv): 

Helseinstitusjon som omfattes av denne loven, skal oppnevne kontaktlege for 
pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for 
behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.  

6.5 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Departementet legger til grunn at en lovendring som gjør det tydelig at både offentlige og 
private helseinstitusjoner skal omfattes av plikten til å oppnevne kontaktlege, ikke vil ha 
vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser. Endringen kan etter 
departementets vurdering gjennomføres innenfor gjeldende økonomiske rammer. 

I Prop. 125 L (2014-2015) pekte departementet på at forslaget om å innføre kontaktlege i 
spesialisthelsetjenesten først og fremst handler om bedre organisering av tjenestene. Å 
informere og følge opp pasienten er en del av legens ordinære plikter. Innføring av 
kontaktlege har som formål å gjøre oppfølgingen av hver enkelt pasient bedre og mer 
effektiv. Det bør derfor ikke være nødvendig å ansette flere leger i 
spesialisthelsetjenesten for å ivareta ordningen. I stedet må ledelsen internt vurdere 
arbeidsfordelingen mellom leger, sykepleiere, koordinator med flere. Mange henvendelser 
fra pasienter vil sannsynligvis kunne avklares av koordinator uten at det er nødvendig å 
involvere kontaktlegen. Ordningen med kontaktlege legger til rette for bedre bruk av 
legens tid og kompetanse, til fordel for pasienter, pårørende, leger og annet 
helsepersonell, og for driften. Departementet viste i Prop. 125 L (2014-2015) også til at 
ordningen i en overgangsfase kan føre til noe mer administrasjon, men at den på sikt mest 
sannsynlig vil gi en bedre ressursutnyttelse og bedre kvalitet i tjenestene. Denne 
vurderingen vil gjelde både for offentlige og private institusjoner som yter 
spesialisthelsetjenester.   

7 Tydeliggjøring av kommunens plikt til psykososial 
beredskap og oppfølging 

7.1 Innledning - bakgrunn 

En ulykke, krise eller katastrofe kan ramme uten forvarsel hvor som helst i landet. 
Terrorfaren i Norge har økt, og naturkatastrofene er hyppigere. Det er derfor viktig med 
god og forutsigbar psykososial beredskap og oppfølging i landets kommuner. Psykososial 
beredskap og oppfølging særpreges av at personell fra en rekke tjenestesteder skal kunne 
rykke raskt ut, med ujevne mellomrom, på kort varsel til uavklarte hendelser av svært ulik 
art og størrelse. Forutsigbarhet i organisering, øvelser, bemanning og økonomiske rammer 
er viktige faktorer for tjenester som skal håndtere akutte situasjoner. 
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I NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen anbefaler kommisjonen et rammeverk 
for psykososial ivaretakelse. Anbefalingen er basert på undersøkelser som viste at 
overlevende, etterlatte og ansatte rapporterte om varierende oppfølgning i kommunene i 
etterkant av terrorangrepene 22. juli 2011, særlig med hensyn til psykososial oppfølgning, 
lokal kriseberedskap, kontaktpersoner, kriseteam og deres kompetanse. Et rammeverk vil 
etter kommisjonens vurdering bidra til å sikre en større forutsigbarhet når det gjelder 
psykososial beredskap og oppfølging. Dette vil kunne forbedre kommunenes innsats 
ytterligere, og sikre at de rammede får god oppfølging uavhengig av hvor i landet de bor.  

Helsedirektoratets gjennomgang av status på feltet bekrefter betydelige lokale variasjoner 
i den psykososiale beredskapen og oppfølgingen. Dette gjelder ikke bare den konkrete 
oppfølgingen etter 22. juli 2011, men også generelt hvordan kommunen ivaretar sitt 
ansvar for psykososial beredskap og oppfølging.  

7.2 Gjeldende rett 

Kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging følger både av helse- og 
omsorgstjenesteloven, lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og lov 23. 
juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven). Det vises 
også til lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak 
og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Lovene supplerer og utfyller hverandre, og må 
sees i sammenheng. 

Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd sørge for at 
personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 
Det presiseres i § 3-1 andre ledd at kommunens ansvar omfatter alle pasient- og 
brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. For nærmere 
redegjørelse vises det til Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m., side 178 og Innst. 424 L (2010-2011), side 28.  

Kommunen har plikt til å yte et koordinert og helhetlig tjenestetilbud, avgrenset mot det 
som til enhver tid er spesialisthelsetjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-4 og 
4-1. Kommunens ansvar avgrenses videre mot det som må anses for å være den enkeltes 
ansvar for egen helse og velferd. 

Kommunens ansvar etter lovens § 3-1 er nærmere presisert i § 3-2. Det fremgår av 
bestemmelsens første ledd nr. 3 at kommunen for å oppfylle sitt ansvar etter § 3-1, blant 
annet skal tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, inkludert legevakt, 
heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste.  

Kommunene har med dette et særskilt ansvar for å yte døgnkontinuerlig hjelp ved ulykker 
og andre akutte situasjoner. Tjenestene skal som nevnt omfatte alle pasient- og 
brukergrupper og må også sees i sammenheng med kommunenes plikt til å sørge for 
øyeblikkelig hjelp etter § 3-5. 

Det fremgår videre av § 3-2 første ledd nr. 5 at kommunen skal sørge for sosial, 
psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Kommunale habiliterings- og 
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rehabliliteringstjenester skal ikke bare være av medisinsk art, men også dekke sosiale og 
psykososiale behov. 

Helse- og omsorgstjenestene som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 4-1.  

Kommunens plikt til å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester korresponderer 
med pasient og brukers rett til øyeblikkelig hjelp og rett til nødvendige og forsvarlige 
helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven§ 2-1 a. 
Pasient og brukers rett til nødvendige hele- og omsorgstjenester gjelder både i akutte 
situasjoner og ellers. Kommunen kan som hovedregel organisere sine tjenester på den 
måte de finner hensiktsmessig ut fra lokale forhold og behov. Plikten til å sørge for 
forsvarlige tjenester vil imidlertid være førende for hvordan kommunen velger å 
organisere sine tjenester slik at pasient og bruker kan få et forsvarlig tilbud. Det konkrete 
innhold i hjelpen vil variere fra person til person, etter en konkret vurdering av den 
enkeltes behov. Pasienten og bruker har rett til å medvirke i valget mellom ulike tjenester 
og tiltak og kommunen skal så langt som mulig utforme tjenestetilbudet i samarbeid med 
pasienten eller brukeren.  

Kommunens plikt til å tilby tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3, og 
da særlig § 3-2 første ledd, vil være veiledende for hva en person som har rett til 
nødvendige helse- og omsorgstjenester kan forvente av tilbud fra kommunen. Reglene 
angir et minimumsnivå av tjenester som kommunen er forpliktet til å yte. For å kunne 
sørge for helse- og omsorgstjenester på en forsvarlig måte må kommunene sette i verk 
systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, 
evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i relevante lover og forskrifter, jf. 
loven § 3-1 tredje ledd. 

Kommunen har som ansvarlig for helse- og omsorgstjenester etter helseberedskapsloven § 
1-3 ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser. Kommunen har etter samme lov § 
2-2 ansvar for å ha utarbeidet en egen beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester 
de skal sørge for å ha et tilbud om. Formålet med beredskapsplanen er å bidra til at 
befolkningen kan tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester under krig og ved kriser og 
katastrofer i fredstid. Av § 3 i forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial 
beredskap, følger at kommunen gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser skal skaffe 
oversikt over hendelser som kan føre til ekstraordinære belastninger for virksomheten.    

I folkehelseloven § 28 fremgår blant annet kommunens ansvar for nødvendige 
beredskapsforberedelser og for tiltak i beredskapssituasjoner, med henvisning til 
helseberedskapsloven § 2-1. Formålet med folkehelseloven er blant annet å bidra til å 
forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.  

Etter sivilbeskyttelsesloven § 14 og 15 plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede 
hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene 
inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Med utgangspunkt i risiko- og 
sårbarhetsanalysen etter § 14, skal kommunen etter samme lov § 15 utarbeide en 
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beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak 
kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal 
beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, 
ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt gir nærmere bestemmelser om hvordan kravene i 
loven skal forstås. 

Oppsummert har kommunen etter gjeldende rett ansvar for å sørge for nødvendig og 
forsvarlig psykososial beredskap og oppfølging i en akutt situasjon/beredskapssituasjon 
og i en oppfølgingsfase etterpå. Som følge av det omfattende ansvaret kommunen har 
under en krise, er kommunen også pålagt å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer, og hvordan de i så 
fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal sammenstilles i en helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse og en beredskapsplan. Fylkesmannen fører tilsyn med 
kommunenes oppfyllelse av beredskapsplikten. 

7.3 Helse- og omsorgsdepartementets vurdering og forslag 

Psykiske traumer kan føre til psykiske plager i ettertid, på samme måte som fysiske 
skader kan medføre fysiske funksjonshemninger. I følge rapporten fra 22. juli-
kommisjonen ble det lagt ned mye ressurser og innsats fra kommuner for å få til en god 
psykososial støtte til og oppfølgning av de rammede, og mange berørte mottok tilpasset 
støtte fra kommunene. Kommisjonens undersøkelser viste imidlertid at overlevende, 
etterlatte og ansatte rapporterte om varierende oppfølgning i kommunene i etterkant av 
hendelsene, særlig med hensyn til psykososial oppfølgning, lokal kriseberedskap, 
kontaktpersoner, kriseteam og deres kompetanse.  

Helsedirektoratet gjennomførte to kommunekartlegginger etter 22. juli 2011, jf. IS-1946. 
Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av 
spørreskjema til kommunene. Rapport Helsedirektoratet 2011 og IS-2010 Kartlegging av 
kommunenes oppfølging av de rammede etter 22.7.11. Spørreskjema til kommunene og 
fylkesmennene, Rapport Helsedirektoratet 2012. I forbindelse med vurderingen av 
kommisjonens forslag om nytt rammeverk for psykososial ivaretakelse, gjennomførte 
direktoratet i 2014 i tillegg en landsomfattende kartleggingsundersøkelse av kommunenes 
organisering og innhold i den psykososiale oppfølgingen. Undersøkelsen ble besvart av 271 
av 428 kommuner. Kartleggingen viste blant annet: 

− 97 % av kommunene har etablert psykososiale kriseteam og 98,9 % av teamene består 
av faste medlemmer. Teamene er tverrfaglig organisert 

− 91,7 % av kommunene har utarbeidet rutiner for arbeidet 
− 74,5 % av kommunene har imidlertid ikke eget vakttelefonnummer til det 

psykososiale kriseteamet 
− 86,7 % av kommunene mangler en egen vaktordning for teamet 
− 63,6 % av kommunene har ikke utrykningsplikt for medlemmene 
− 4,4 % av kommunene mangler en avtale om fast avlønning 
− 59,2 % av kommunene samarbeider ikke med tilgrensende kommuner 
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− 62,4 % svarte at det ikke fremkommer i kommunens plan for psykososial oppfølging 
ved kriser, ulykker og katastrofer på hvilken måte psykososialt kriseteam skal 
samarbeide med spesialisthelsetjenesten 

− 71,5 % har ikke etablert rutiner for samarbeid mellom psykososialt kriseteam og 
frivillige organisasjoner 

− 27 % har aldri deltatt i en praktisk kriseøvelse 

Kartleggingene tilsier at det kan være vilkårlige og utilsiktede variasjoner i tilbudene i de 
ulike kommunene. I situasjoner hvor psykososiale kriseteam aktiveres dreier det seg om 
akutte situasjoner, noe som stiller særlige krav til forutsigbarhet og planlegging for å sikre 
forsvarlige tjenester. Praktiske beredskapsøvelser er nødvendige for å utvikle og opprettholde 
kompetanse og ferdigheter. I 22. juli-kommisjonens rapport er det vist til at Helsedirektoratet 
har fulgt opp kommunene og bidratt med faglig veiledning, blant annet gjennom Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Det uttales videre i rapportens kapittel 9.3, 
"Psykososial ivaretakelse", at det kan være ønskelig med et rammeverk, for eksempel ved 
at det forskriftsfestes krav om psykososiale kriseteam i kommunene. Formålet er å sikre 
en større forutsigbarhet i den psykososiale beredskap og oppfølging. Kommisjonen mener 
at et slikt rammeverk vil kunne forbedre kommunenes innsats ytterligere, og sikre at de 
rammede får god oppfølging uavhengig av hvor i landet de bor. Helsedirektoratets 
gjennomgang av status på feltet bekrefter betydelige uønskede lokale variasjoner i den 
psykososiale beredskapen og oppfølgingen. Dette gjelder ikke bare den konkrete 
oppfølgingen etter 22. juli 2011, men også generelt hvordan kommunen ivaretar sitt 
ansvar for psykososial beredskap og oppfølging. Det kan derfor stilles spørsmål ved om 
kommunene i dag tilbyr likeverdig psykososial oppfølging etter kriser, ulykker og 
katastrofer. 

Undersøkelsene viser at det er grunn til å stille spørsmål ved om dagens lovkrav om 
kommunens ansvar på dette området er tydelig nok. Som nevnt under punkt 7.2 følger 
kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging av både helse- og 
omsorgstjenesteloven, folkehelseloven og helseberedskapsloven. Slik helse- og 
omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 flg. er utformet, er det en risiko for at det rettslige 
ansvaret kommunen har for psykososial beredskap og oppfølging underkommuniseres. 
Begrepet "psykososial" er i dag kun nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første 
ledd nr. 5 om psykososial habilitering og rehabilitering. 

Etter departementets vurdering er det viktig at kommunens ansvar for psykososial 
beredskap og oppfølging fremgår tydeligere av loven enn i dag. En tydeliggjøring av 
lovkravet vil etter departementets vurdering bidra til at disse tjenestene planlegges og ytes 
innenfor en mer forutsigbar og forpliktende ramme enn i dag. En forsvarlig beredskap og 
oppfølging er spesielt viktig med tanke på det endrede tidsbildet, økte trusler mot 
samfunnssikkerhet og krisesituasjoner forårsaket av klimaendringer. Det er viktig at alle 
kommuner forstår ansvaret og at ansvaret prioriteres. Departementet foreslår derfor å 
endre helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 slik at ansvar for psykososial 
beredskap og oppfølging tydeliggjøres i form av ny bokstav d). 

Departementets viser i den forbindelse til et grunnleggende prinsipp om at kommunene 
som hovedregel selv skal kunne tilpasse tjenester og organisering til lokale forhold og 
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behov. Departementet foreslår derfor ikke å lovfeste et krav om at kommuner skal sørge 
for etablering av psykososiale kriseteam. Den enkelte kommune må selv vurdere om 
ansvaret for psykososial beredskap og oppfølging skal ivaretas gjennom opprettelse av 
psykososiale kriseteam eller på annen måte. 

For ordens skyld skal det bemerkes at departementet også har vurdert lov om helsemessig 
og sosial beredskap som mulig hjemmelslov for slik tydeliggjøring av kommunens 
ansvar. Helseberedskapsloven inneholder bestemmelser av overordnet karakter om krav 
til innhold i beredskapsplaner, fullmaktsbestemmelser mv, men regulerer ikke det 
generelle ansvaret for helse- og omsorgstjenester i krisesituasjoner eller krav om type 
tjeneste som skal omfattes. Dette er etter lovens system overlatt til helse- og 
omsorgstjenesteloven. Helseberedskapsloven anses dermed mindre egnet som hjemmel 
for en lovfesting av ansvar for psykososial beredskap og oppfølging. 

Helsetjenesten på Svalbard er organisert på en annen måte enn kommunale helse- og 
omsorgtjenester på fastlandet. Blant annet av den grunn er helse- og omsorgstjenesteloven 
ikke gjort gjeldende på Svalbard. Dette innebærer at forslaget om å tydeliggjøre 
kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging ikke vil få virkning på 
Svalbard. Erfaringer fra bl.a. 22/7, øvelse Svalbard 2014 og skredulykken i Longyearbyen 
desember 2015, viser at psykososial beredskap er minst like viktig på Svalbard som på 
fastlandet. Departementet vil derfor vurdere status for psykososial beredskap og 
oppfølging på Svalbard i en egen prosess, for eksempel som ledd i evalueringen av 
skredulykken på Svalbard desember 2015. 

7.4 Forslag til lovregulering 

Under henvisning til redegjørelsen i punkt 7.3, og i samsvar med helse- og 
omsorgstjenestelovens overordnede innretning, foreslås en tydeliggjøring av kommunens 
ansvar for psykososial beredskap og oppfølging ved at helse- og omsorgstjenesteloven § 
3-2 første ledd nr. 3 gis en tilføyelse i form av en ny bokstav d). Av den grunn vil det 
også være nødvendig med enkelte tekniske justeringer av § 3-2 første ledd nr. 3. Ny 
bestemmelse foreslås da å skulle lyde (endringer i kursiv): 

"Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: 

a) legevakt, 

b) heldøgns medisinsk akuttberedskap,  

c) medisinsk nødmeldetjeneste og  

d) psykososial beredskap og oppfølging" 
Forutsatt at Stortinget slutter seg til slik lovendring, tas det sikte på at lovendringen skal 
settes i kraft fra 1. januar 2018.  
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7.5 Administrative og økonomiske konsekvenser 

Forslaget begrenser seg til å tydeliggjøre gjeldende rett om kommunens ansvar for 
psykososial beredskap og oppfølging. Som utgangspunkt legger derfor departementet til 
grunn at forslaget ikke medfører økonomiske og administrative konsekvenser.  

For noen kommuner vil forslaget likevel kunne ha slike konsekvenser i praksis. 
Oppfyllelse av beredskapspliktene ved store og uforutsette hendelser kan være en 
krevende oppgave for kommunene, spesielt for små kommuner. At en oppgave er 
lovpålagt, innebærer at kommunen ikke kan velge den bort ut fra økonomiske hensyn 
eller andre hensyn. En tydeliggjøring av ansvaret for psykososial beredskap og 
oppfølging vil kunne medføre at noen kommuner som ikke prioriterer dette feltet 
tilstrekkelig høyt i dag, vil måtte omdisponerer kommunale budsjettmidler som i dag 
brukes på andre oppgaver.  

En påregnelig konsekvens vil være at kommuner som i dag leverer tjenester under 
forsvarlig minstenorm for kvalitet, prioriterer beredskapsfeltet høyere og hever nivået på 
sine tjenester. Dette vil kunne medføre økte kostnader for disse kommunene, men vil også 
kunne gi besparelser ved at man kommer tidligere til med adekvat hjelp ved ulykker, 
kriser eller katastrofer. Da forslaget begrenser seg til en tydeliggjøring av gjeldende rett, 
vil eventuelle utgifter forbundet med tiltaket måtte dekkes innenfor kommunenes 
gjeldende budsjettrammer. 

8 Administrative og økonomiske konsekvenser av de 
samlede forslagene 

8.1 Oppfølging av forslag fra Primærhelsetjenestemeldingen 

8.1.1 Lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 
punkt 3.2.6. 

Som det fremgår legger departementet til grunn at lovfesting av krav om at kommunene 
må ha ansatt eller avtale med lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster kun 
er å anse for en videreføring og tydeliggjøring av allerede gjeldende rett og at dette derfor 
ikke vil ha nye administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunene. 

Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser av å lovfeste at alle 
kommuner skal ha psykolog knyttet til seg, viser departementet til redegjørelsen under 
punkt 3.2.1. Som det fremgår har departementet etablert en øremerket tilskuddsordning 
som skal bidra til å dekke kommunenes utgifter ved ansettelse av psykologer. 

Modellforsøket med rekruttering av psykologer til kommunene fra 2010–2013 ga gode 
resultater, og ble i 2013 erstattet av et rekrutteringstilskudd. I Prop. 1 S (2015-2016) ble 
det innført ny innretning av denne tilskuddsordningen. En sentral endring er at man går 
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bort fra varierende tilskuddsbeløp fra år til år og over til et fast beløp på kr. 300 000 pr. år 
for psykolog i 100 % stilling. Tilskuddsbeløpet reduseres tilsvarende ut fra hvilken 
stillingsprosent det søkes om. Rammen er på 145 mill. kroner i 2016. Kommunene vil 
ikke ha noe krav på å motta slikt tilskudd, men de vil kunne tildeles midler innenfor 
rammen. Når pliktbestemmelsen trer i kraft, vil tilskuddsmidlene overføres fra Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjettkapittel til kommunerammen. 

Når det gjelder ergoterapeut har det ikke tidligere vært et eksplisitt lovkrav at 
kommunene skal ha disse tilknyttet. KOSTRA-tall viser at det per 31. desember 2014 var 
104 kommuner som manglet ergoterapeut. Fordi man i kommunesektoren har hatt en klar 
ansettelsesøkning av fagutdannede de siste årene, er det trolig færre kommuner i dag som 
ikke har ergoterapeut. For ergoterapeutene har det vært en økning på ca. 100 årsverk per 
år de siste årene.  

I henhold til forslaget tas det sikte på at lovkravet først skal settes i kraft fra 1. januar 
2020. På det tidspunkt vil det ha gått fem år fra de KOSTRA-tallene vi opererer med nå. 
Dersom dagens utvikling fortsetter, er det grunn til å anta at enda flere av landets 
kommuner da vil ha ergoterapeut. Det er likevel krevende å angi nøyaktige økonomiske 
konsekvenser for kommunene ved å lovfeste et slikt krav. Både fordi lønnsspennet kan 
variere, men også fordi det vil variere hvor stor stillingsandel det vil være behov for, 
eventuelt at behovet dekkes ved avtale om enkeltkjøp av nødvendige tjenester 

Når det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser av lovfesting av krav om at 
kommunene må ha ansatt eller avtale med tannlege, viser departementet til 
høringsnotatets punkt 3.2.6, kapittel 5 og punkt 8.2.1 hvor det er redegjort for 
administrative og økonomiske konsekvenser forbundet med å overføre ansvaret for 
offentlige tannhelsetjenester fra fylkeskommunene til kommunene. 

8.1.2 Lovfesting av den kommunale helse- og omsorgstjenestens 
veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 
punkt 3.3.5. Departementet legger her til grunn at veiledning fra den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten til spesialisthelsetjenesten skjer i et visst omfang allerede i dag. 
Forslaget om lovfestingen vil derfor langt på vei kunne sies å være lovfesting av 
gjeldende praksis. Departementet legger i tillegg til grunn at omfanget av slik veiledning 
uansett må forventes å være såpass beskjedent at dette må kunne dekkes innenfor den 
enkelte kommunes ordinære budsjetter. 

8.1.3 Tydeliggjøring av ansvaret for pasient-, bruker- og pårørendeopplæring i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 
punkt 3.5.6. Under henvisning til den redegjørelse for gjeldende rett og begrunnelse for 
den foreslåtte endringen av lovens formålsbestemmelse som er inntatt i punkt 3.5.4, har 
departementet lagt til grunn at lovendringen i all hovedsak er en tydeliggjøring av 
allerede gjeldende rett. Det legges derfor til grunn at endringen ikke vil innebære 
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vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunens helse- og 
omsorgstjeneste. 

8.1.4 Tydeliggjøring av helse- og omsorgstjenestens ansvar for å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 
punkt 3.6.7. Departementet legger til grunn at lovforslagene tydeliggjør kommunens, de 
regionale helseforetakenes og fylkeskommunens ansvar for å legge til rette for at 
tjenestene skal bli i stand til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 
Lovendringene presiserer gjeldende rett og antas derfor ikke å ha økonomiske og 
administrative konsekvenser av betydning. 

8.2 Oppfølging av forslag fra Oppgavemeldingen 

8.2.1 Overføring av tannhelsetjenesteansvaret 

8.2.1.1 Konsekvenser av selve oppgaveoverføringen 
Økonomiske og administrative konsekvenser av endret oppgavefordeling må håndteres i 
den ordinære budsjettprosessen. Det legges til grunn at overføring av oppgaver mellom 
forvaltningsnivåene i utgangspunktet vil følges av rammeoverføringer innenfor en samlet 
uendret utgiftsside på statsbudsjettet. Flytting av oppgaver mellom forvaltningsnivåene 
må følge det finansielle ansvarsprinsippet. Dette innebærer at overføring av oppgaver til 
kommunene skal følges av tilsvarende overføring av økonomiske ressurser.  

Overføringen av ansvaret for tannhelsetjenester til kommunen innebærer en omfordeling 
av tilskudd fra statens side ved at det gjøres et uttrekk fra rammetilskuddet til 
fylkeskommunene som legges inn i rammetilskuddet til kommunene. Spørsmål knyttet til 
fordeling av rammetilskuddet til den enkelte kommune omtales ikke nærmere i dette 
høringsnotatet, men vil som nevnt bli nærmere omtalt i aktuell budsjettproposisjon og i 
kommuneproposisjonen. Det avgjørende for fordelingen vil være hvordan 
kommunestrukturen er ved tidspunktet for oppgaveoverføringen.  

Oppgaveoverføringen vil også kunne medføre overgangskostnader i forbindelse med 
forberedelse til og gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen, herunder personaltiltak, 
systemkostnader mv. Kommunene må vurdere hvorvidt de personellressursene og den 
klinikkstrukturen som de får overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen anses 
tilstrekkelig for å ivareta ansvaret i henhold til krav fastsatt i lov og forskrift. 
Kommunestrukturen ved tidspunktet for overføringen vil ha betydning for behovet for 
interkommunalt samarbeid og for kjøp av tjenester fra private tjenesteytere, og i 
særdeleshet når det gjelder ivaretakelsen av ansvaret for spesialisttannhelsetjenester. 
Dersom interkommunalt samarbeid får et betydelig omfang, vil dette på kort sikt kunne 
ha økonomiske og administrative konsekvenser for samarbeidende kommuner. Det er 
grunn til å anta at dette særlig vil gjelde kommuner med lavt innbyggertall i områder med 
spredt bosetting. På lang sikt vil imidlertid interkommunalt samarbeid kunne medføre 
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stordriftsfordeler og innsparinger. Aktuelle overgangskostnader knytte til 
virksomhetsoverdragelsen er ikke vurdert i dette høringsnotatet.   

8.2.1.2 Konsekvenser av forslaget til modell for lovregulering 
Det vises til departementets vurdering og anbefaling av lovstruktur for regulering av 
kommunens ansvar for tannhelsetjenester (modell 2). I forbindelse med utarbeiding av 
forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og 
omsorgstjenesteloven) ble det foretatt en gjennomgang av samtlige bestemmelser i 
kommunehelsetjenesteloven av 1982. Det har ikke vært gjort tilsvarende gjennomgang av 
tannhelsetjenesteloven av 1983. Tannhelsetjenesteloven inneholder flere bestemmelser 
som langt på vei er likelydende med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, men 
flere av bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven ble endret i forbindelse med ny lov 
om kommunale helse- og omsorgstjenester. Uavhengig av valg av lovmodell må det 
derfor gjøres en vurdering av hver enkelt bestemmelse i tannhelsetjenesteloven. I tillegg 
må det gjøres en vurdering av alle relevante bestemmelser i helse- og 
omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, sett i lys av behovet for 
modernisering og harmonisering av regelverket. Med unntak av pasient- og 
brukerombudsordningen, gjelder allerede de prosessuelle bestemmelsene i pasient- og 
brukerrettighetsloven for tannhelsehjelp som ytes av fylkeskommunen eller av private 
tjenesteytere. Den foreslåtte lovmodellen forutsetter at det må tas inn enkelte særregler 
eller unntak for tannhelsetjenester i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og 
brukerrettighetsloven.  

Det er en krevende prosess å slå sammen to lover, både pedagogisk og lovteknisk, 
samtidig som man skal opprettholde meningsinnholdet i begge lovene. Et generelt 
spørsmål i den forbindelse er hvorvidt lovforslagene kan ha utilsiktede konsekvenser som 
departementet ikke har vært i stand til å vurdere eller se rekkevidden av. Et spesifikt 
spørsmål er hvorvidt de foreslåtte lovbestemmelsene er tilstrekkelig klare i 
avgrensningene av kommunens plikt til å sørge for nødvendig tannhelsehjelp overfor 
personer som har rett til det, og kommunens plikt til å sørge for at tannhelsetjenester er 
tilgjengelige også for den øvrige delen av befolkningen. Flere av forslagene kan hver for 
seg ha små konsekvenser for kommunene, men samlet sett vil forslagene likevel kunne få 
konsekvenser av et visst omfang som varierer fra kommune til kommune.   

Forslaget til lovregulering av kommunens ansvar for tannhelsetjenester i helse- og 
omsorgstjenesteloven innebærer i all hovedsak en videreføring av innholdet i 
tannhelsetjenesteloven. Forslaget om å ta inn tannhelsetjenester i kapittel 2 i pasient- og 
brukerrettighetsloven er også i all hovedsak et teknisk grep som innebærer en 
videreføring av gjeldende rett.  

Ved at de aller fleste bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven gis uavkortet 
anvendelse for tannhelsetjenester, innebærer lovforslaget at kommunen vil bli pålagt noen 
flere plikter knyttet til tannhelsetjenester sammenlignet med hva fylkeskommunen i dag 
har etter tannhelsetjenesteloven. Summen av kommuneplikter ville imidlertid også blitt 
tilsvarende større ved regulering i en egen tannhelsetjenestelov (modell 1), siden 
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innholdet i en ny tannhelsetjenestelov uansett måtte moderniseres og harmoniseres med 
blant annet helse- og omsorgstjenesteloven.  

Et hovedformål med oppgaveoverføringen er gjennom lovregulering å legge til rette for at 
kommunen kan se forhold knyttet til tannhelsetjenester og forhold knyttet til øvrige helse- 
og omsorgstjenester i sammenheng til beste for pasienter og brukere. Videre er det et mål 
å legge til rette for at tannhelsetjenester kan integreres organisatorisk i den øvrige helse- 
og omsorgstjenesten på en slik måte som kommunene finner hensiktsmessig. En slik 
integrering vil kunne ha synergieffekter for den samlede kommunale helse- og 
omsorgstjenesten.  

Departementet ber på denne bakgrunn om høringsinstansenes vurdering av helheten i de 
valg som er gjort i dette høringsnotatet, herunder om det eventuelt er behov for ytterligere 
særregler og unntak for tannhelsetjenester sett i lys av at den i hovedsak er privat 
organisert og finansiert.  

8.2.1.3 Forslag som ikke antas å ha økonomiske og administrative konsekvenser 
utover de plikter fylkeskommunen har i dag  

En rekke forslag innebærer kun en videreføring og/eller tydeliggjøring av gjeldende rett. 
Andre forslag innebærer noe utvidede plikter for kommunen sett i forhold til hvilke 
plikter fylkeskommunen er pålagt i dag, men uten å ha økonomiske og administrative 
konsekvenser.   

Følgende forslag er en videreføring av bestemmelser i tannhelsetjenesteloven, 
folkehelseloven og annen relevant lovgivning, og anses i all hovedsak å ikke ha 
økonomiske eller administrative konsekvenser: 

− Krav til anvendelse av reglene i forvaltningsloven kapittel II (inhabilitet) og III 
(alminnelige regler om saksbehandling) ved tildeling av rett til kommunale 
tannhelsetjenester, jf. punkt 5.7.2. 

− Plikt til å gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud, jf. punkt 5.9.  
− Helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid, jf. punkt 5.10. 
− Ansvar for å sørge for akutt tannhelsehjelp, jf. punkt 5.13.  
− Plikt til å utarbeide beredskapsplan, jf. punkt 5.16.2.  
− Plikt til å yte bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner, jf. punkt 5.16.3. 
− Plikt til å registrere meldinger fra helsepersonell, jf. punkt 5.16.5.  
− Opplysningsplikt til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen, jf. punkt 5.16.7.  
− Krav til journal- og informasjonssystemer, jf. punkt 5.16.8.  
− Plikt til undervisning og praktisk opplæring samt videre- og etterutdanning av ansatt 

personell, jf. punkt 5.18.1 og 5.18.2.  
− Ansvar for finansiering av pasienttransport til og fra kommunal tannhelsetjeneste, jf. 

punkt 5.19.3.  
− Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper for tannhelsetjenester som regnes som 

henholdsvis økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet for å hindre kryssubsidiering i 
strid med statsstøttereglene, jf. punkt 5.19.4.  

− Regler om statlig tilsyn med kommunen, jf. punkt 5.20.2. Forslaget innebærer en 
tilpasning til tilsynsreglene i helse- og omsorgstjenesteloven som er utformet i tråd 
med de generelle tilsynsreglene i kommuneloven.  



Side 253 av 301 

− Barns rett til tannhelsekontroll, jf. punkt 5.21.6. Plikten til å medvirke til at barnet 
møter opp til regelmessige tannhelsekontroller følger allerede av innholdet i 
foreldreansvaret.  

− Regler om klageadgang over manglende tannhelsehjelp, jf. 5.21.7.  

8.2.1.4 Forslag som kan ha økonomiske og administrative konsekvenser 
Enkelte forslag vil kunne ha økonomiske og administrative konsekvenser i varierende 
grad, uten at det er mulig å anslå eventuelle merkostnader. Dette gjelder blant annet: 

− Ansvar for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for befolkningen, jf. punkt 5.8. 
Dagens begrensninger i ansvaret som ligger i at tjenestene "i rimelig grad" må være 
tilgjengelige videreføres ikke, siden formuleringen ikke lenger anses å ha reell 
betydning. Hvorvidt tilgjengeligheten til tjenestene er forsvarlig, avhenger av en 
rekke faktorer som det i første rekke er opp til kommunen å vurdere.    

− Lovfesting av ansvar for tannhelsetjenester til personer med rusavhengighet, jf. punkt 
5.9.9. Forslaget er i hovedsak en kodifisering av gjeldende rett som er fragmentert og 
følger dels av tannhelsetjenesteloven, dels av Stortingets budsjettvedtak og 
departementets presiseringer i rundskriv.  

− Lovfesting av kommunens ansvar for tannhelsehjelp til innsatte i fengsler i 
kriminalomsorgen, jf. punkt 5.9.10. Forslaget er en kodifisering av gjeldende rett som 
følger av Stortingets budsjettvedtak og retningslinjer gitt i rundskriv.  

− Hjemmel for å forskriftsfeste krav til privat tannhelsevirksomhet som ikke har avtale 
med kommunen, jf. punkt 5.11.2. Eventuelle konsekvenser for private vil være 
avhengig av at departementet benytter hjemmelen til å utarbeide slik forskrift. 
Eventuelle konsekvenser vil måtte bli vurdert i den sammenheng.  

− Plikt til samhandling og samarbeid mellom ulike deltjenester innad i kommunen, med 
andre tjenesteytere og forvaltningsnivå, jf. punkt 5.12. 

− Krav til pasient- og brukermedvirkning på systemnivå, jf. punkt 5.14.  
− Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet, jf. punkt 5.15. Slike krav følger i 

dag av tilretteleggingsplikten i tannhelsetjenesteloven, internkontrollforskriften og det 
ulovfestede forsvarlighetskravet. Kommunens informasjonsplikt om ulike ordninger 
ved pasientskade vil omfatte pasient- og brukerombudsordningen og adgangen til å be 
om vurdering av pliktbrudd, som begge er nye ordninger for tannhelsetjenester.  

− Lovfesting av ansvar for å sørge for utførelsen og finansieringen av transport av 
behandlingspersonell til pasienter som på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte 
frem på behandlingsstedet, jf. punkt 5.16.1.    

− Krav til politiattest, jf. punkt 5.16.4. I Prop. 94 L (2015-2016) er det foreslått en 
utvidelse av kommunens plikt til å kreve fremlagt politiattest for alle som skal yte 
tjenester etter loven, uavhengig av hvem de skal yte tjenester til.  

− Krav til individuell plan som gir pasienten en tilsvarende rettighet til slik plan, jf. 
punkt 5.17. Plikten er ny når det gjelder tannhelsetjenester. Kravet innebærer at 
personer med rett til individuell plan og med rett til nødvendig tannhelsehjelp fra 
kommunen også inngår i vurderingen av behov for koordinering med øvrige helse- og 
omsorgstjenester.  

− Ansvar for å medvirke til at personell i privat tannhelsevirksomhet som har avtale 
med kommunen får tilgang til nødvendig etter- og videreutdanning, jf. punkt 5.18.2.  

− Plikt til å medvirke til forskning, jf. punkt 5.18.3. Plikten er ny når det gjelder 
tannhelsetjenester.  

− Regler om skjerpet taushetsplikt for personell som utfører rent administrative 
oppgaver knyttet til tannhelsetjenester, jf. punkt 5.20.1.  
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− Utvidelse av pasient- og brukerombudsordningen til å omfatte kommunale 
tannhelsetjenester, jf. punkt 5.21.8. Dette vil bli ivaretatt av departementet i 
budsjettsammenheng.     

8.2.1.5 Sammendrag  
En nærmere vurdering av konsekvensene av disse forslagene fremgår under de enkelte 
punktene i kapittel 5 i høringsnotatet. 

Det generelle utgangspunkt er at tilgangen på tannpleiere og tannleger er god. Dette 
innebærer at de aller fleste fylkeskommunale tannpleier- og tannlegestillinger er besatt. 
Etablering av tannlegeutdanningen i Tromsø har bidratt til en tilgang på tannleger og 
stabilitet i tannlegestillinger som man må tilbake til 1970-tallet for å finne maken til. Den 
geografiske fordelingen av tannlegespesialister gjennom oppbyggingen av regionale 
odontologiske kompetansesentre bidrar også til en gradvis bedre geografisk fordeling av 
spesialistkompetanse og til systematisk fagstøtte til allmenntannklinikkene. Kommunene 
vil med andre ord ha gode forutsetninger når det gjelder tilgang på personell og deres 
kompetanse for å ivareta ansvaret for tannhelsetilbudet. Dette gjelder både 
tilgjengelighetsansvaret, tjenester til personer med rusavhengighet, tjenester til innsatte i 
fengsel og medvirkning til forskning. Med unntak av medvirkning til forskning er de 
andre øvrige oppgaver vel innarbeidet i de fylkeskommunale tannhelsetjenesten med 
etablerte rutiner. Forslaget om å rettighetsfeste tannhelsehjelp til personer med 
rusavhengighet og personer innsatt i fengsler, kan innebære økonomiske konsekvenser, 
avhengig av i hvilken grad eksisterende tilbud vil være på nivå med det som kommunene 
vil anse som nødvendig og forsvarlig tannhelsehjelp. Tannhelsetjenester til innsatte i 
fengsler finansieres gjennom tilskuddsmidler til vertskommuner for fengselsinstitusjoner. 

Flere av de øvrige pliktene vil i hovedsak være av administrativ karakter. På 
administrativt nivå gjelder dette krav til brukermedvirkning på systemnivå, krav til 
forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet, krav til politiattest, behov for koordinering av 
deltjenester for personer med rett til individuell plan og som også har rett til nødvendig 
tannhelsehjelp samt regler om taushetsplikt for personer som utfører rent administrative 
oppgaver. Når det gjelder ansvar for å finansiere transport av behandlingspersonell til 
pasienter som på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet, vil 
det kunne gjelde personell som reiser til institusjon/sykehjem og til personer i eget hjem 
for å kunne utføre undersøkelse, opplæring og eventuell behandling. I hvilken grad det 
blir merkostnad for kommunene, vil langt på vei være avhengig av fylkeskommunenes 
praksis ved overføringstidspunktet. 

Omfanget av personell i privat virksomhet som har avtale med fylkeskommune utgjør i 
antall årsverk et svært lite antall, anslagsvis mellom 20 og 30 årsverk. Bestemmelsen om 
å sørge for at kommunen skal medvirke til at disse får adgang til nødvendig etter- og 
videreutdanning, vil få marginale konsekvenser. Hvis kommunene i større grad vil basere 
sitt ansvar for tjenestetilbud på avtale med private, vil omfanget av kommunalt ansatte bli 
lavere. Dette vil ikke endre på de økonomiske konsekvenser av ansvaret. 

Plikten til å medvirke til forskning spesifiserer ikke omfanget av plikten og hvordan dette 
skal organiseres. Tannklinikker i samtlige fylker er allerede i varierende grad involvert i 
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praksisnær forskning. Ansvaret for forskningsprosjektene er forankret i virksomheter med 
forskningskompetanse, slik som universitetene, NIOM og de regionale odontologiske 
kompetansesentre. Forskningsaktivitetene forankret ved kompetansesentrene er under 
oppbygging, og foregår som regel i samarbeid med andre fagmiljøer med 
forskningskompetanse. Fler og fler allmenntannklinikker trekkes inn i 
forskningsvirksomhet gjennom bidrag med data fra elektronisk pasientjournal. I mange av 
prosjektene analyseres sammenhengen mellom tannhelse og øvrig helse. Ved tidspunktet 
for overføring av tannhelsetjenesten til kommunene vil omfanget av tannklinikkenes 
involvering i forskningsprosjekter antagelig være betydelig høyere enn tilsvarende for 
øvrige kommunale tjenester. Plikten til medvirkning til forskning vil i praksis ha små 
konsekvenser for kommunene, ut over at tannklinikkenes bidrag i forskningen bidrar til 
kvalitetsheving av tjenestene. Forskningen skal bidra til bedre og mer kunnskapsbaserte 
tjenester, og forutsettes å på sikt ha gunstig effekt for kommunens samlede ansvar for 
helse- og omsorgstjenester.  

8.2.2 Etablering av forsøksordning med kommunalt drevet DPS 

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 
punkt 4.5. I henhold til forslaget skal det etableres en forsøksordning som åpner for 
forsøk med kommunal drift av noen DPS. Hvilke DPS og kommuner som ønsker å delta i 
slikt forsøk er ikke avklart ennå. Aktuelle kommuner og regionale helseforetak som 
ønsker å delta i forsøket skal først forhandle om å inngå en avtale om forsøk, og deretter 
må dette godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samråd med 
Helse- og omsorgsdepartementet. 

Siden det ikke vil være kjent på forhånd hvilke og hvor mange DPSer og kommuner som 
skal inngå avtale om deltagelse i forsøket, vil det ikke være mulig å flytte midler fra 
Helse- og omsorgsdepartementets budsjettkapitler til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets budsjettkapitler. Det vil heller ikke være særlig treffsikkert 
å flytte midler til kommunenes inntektsrammer i og med at det trolig kun skal 
gjennomføres forsøk i noen kommuner. 

Departementet har derfor foreslått at det økonomiske oppgjøret skal avtales lokalt og at 
det ikke skal gjøres endringer i overføringene fra statsbudsjettet fra henholdsvis Helse- og 
omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til de regionale 
helseforetakene og kommunene som skal delta i forsøket. Departementet har foreslått at 
grunnlaget for overføringen bør være det regionale helseforetakets kostnader for drift av 
det aktuelle DPS. Målepunktet bør være siste kjente regnskapsår korrigert for generell 
vekst, herunder kompensasjon for lønns- og prisvekst. Kommunen som drifter DPSet bør 
bære de fulle kostnader ved å drive DPSet. Dette forutsetter at kommunen får inndekning 
også for eventuelle kapitalkostnader eller eventuelle husleiekostnader. Årlig regulering av 
overføringen bør skje på grunnlag av den generelle prosentvise inntektsvekst for det 
regionale helseforetaket.  

Det bør kunne avtales, direkte mellom ansvarlig kommune og det regionale 
helseforetaket, mulige tilleggsmidler ved eventuelt nye tjenestetilbud eller forutsetninger 
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om andre vesentlige endringer i tjenestetilbudet ved DPSet. Avtalen mellom ansvarlig 
kommune og det regionale helseforetaket må også sikre at det regionale helseforetak kan 
oppfylle sitt lovbestemte sørge for-ansvar, samtidig som kommunens frihet til å 
organisere tjenestene ivaretas 

Takstrefusjoner fra staten (HELFO) er regulert gjennom forskrift 19. desember 2007 nr. 
1761 om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige 
helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale 
helseforetak. Departementet foreslår ingen endringer i finansieringsordningene som følge 
av forsøksordningen. Det betyr at regionalt helseforetak fortsatt vil være mottaker av 
eventuelle aktivitetsbaserte inntekter ved det aktuelle DPSet og at det spesifiseres i 
avtalen at disse midlene videreføres til de aktuelle kommunene. Dette vil være i tråd med 
gjeldende praksis i avtalene med private og prinsippet om at midler fra staten skal følge 
sørge for-ansvaret. 

I punkt 4.5 har departementet har bedt høringsinstansene særskilt kommentere 
departementets vurdering av at det økonomiske oppgjøret bør avtales lokalt og også 
departementets vurdering av hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for å beregne 
overføring av midler fra det regionale helseforetaket til kommunen, herunder hva som bør 
kunne være gjenstand for forhandlinger mellom det regionale helseforetaket og 
kommunen.  

8.3 Forslag om å tydeliggjøre kommunens plikt til psykososial 
beredskap og oppfølging  

Det er redegjort nærmere for administrative og økonomiske konsekvenser av forslaget i 
punkt 7.5. Forslaget tydeliggjør gjeldende rett om kommunens ansvar for psykososial 
beredskap og oppfølging. Som utgangspunkt legger derfor departementet til grunn at 
forslaget ikke medfører økonomiske og administrative konsekvenser. For noen kommuner 
vil forslaget likevel kunne ha slike konsekvenser i praksis. En tydeliggjøring av ansvaret 
for psykososial beredskap og oppfølging vil kunne medføre at noen kommuner som ikke 
prioriterer dette feltet tilstrekkelig høyt i dag, vil måtte omdisponerer kommunale 
budsjettmidler som i dag brukes på andre oppgaver. Eventuelle utgifter forbundet med 
dette vil måtte dekkes innenfor kommunenes gjeldende budsjettrammer. 

9 Spesielle merknader til lovendringer 
Merknad til høringsinstansene: Merk at det ikke er utarbeidet spesielle merknader til alle 
de foreslåtte lovendringene.  
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9.1 Merknader til forslag til endringer i helse- og 
omsorgstjenesteloven 

Til § 1-2 Lovens virkeområde 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.6.2. I første ledd er det av pedagogiske hensyn tatt 
inn en presisering av helse- og omsorgstjenestelovens saklige virkeområde, slik at det 
klart fremgår at loven også gjelder tannhelsetjenester som tilbys eller ytes av kommunen 
eller private som har avtale med kommunen.  

Til § 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.8. I første ledd presiseres at kommunens 
overordnede ansvar for å sørge for tannhelsetjenester ikke bare omfatter 
allmenntannhelsetjenester, men også odontologiske spesialisttjenester. Bestemmelsen er 
en videreføring av det ansvar som fylkeskommunen er pålagt etter tannhelsetjenesteloven 
§ 1-1 første ledd. Begrepet "sørge for" pålegger kommunen ansvaret for at 
tannhelsetjenester gjøres tilgjengelig for alle som oppholder seg i kommunen, herunder 
for de som har rettigheter til tannhelsehjelp fra kommunen.  

Til § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.8. I første ledd nytt nummer 7 er det tydeliggjort at 
tannhelsetjenester er blant de spesifikke tjenester som kommunen som et minimum skal 
tilby. 

I bestemmelsens andre ledd, nytt første punktum foreslås lovfesting av kompetansekrav i 
form av opplisting av hvilken kjernekompetanse enhver kommune må ha knyttet til seg. 

En slik lovfastsatt liste vil ikke være uttømmende for hva slags kompetanse eller hvilke 
fagprofesjoner den enkelte kommune må sørge for. For mange pasienter og brukere vil 
nødvendige helse- og omsorgstjenester bestå av summen av ulike delbidrag fra en rekke 
fagprofesjoner. Det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenesten er omfattende, og 
sammensatt. Kommunene må ofte ha tilgang på et vidt spekter av personell med ulik 
kompetanse for å kunne utøve det kommunale ansvaret på en forsvarlig måte. Utover den 
kjernekompetanse som en lovfestet liste innebærer, må kommunen vurdere hva slags 
personell det er nødvendig å ansette eller inngå avtale med for å kunne oppfylle sitt 
ansvar for å sørge for et forsvarlig og nødvendig tilbud av helse- og omsorgstjenester. En 
opplisting av kjernekompetanse vil slik sett ikke endre på det tjenestetilbudet kommunen 
ellers har plikt til å tilby. 

I tråd med prinsippet i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd må den enkelte 
kommune selv vurdere om de ønsker å ansette personell i kommunal heltids- eller 
deltidsstilling eller om de heller ønsker å inngå avtale om kjøp av enkeltstående tjenester 
fra privatpraktiserende personell eller personell ansatt i en annen kommune. Hvilken 
tilknytningsform som er mest hensiktsmessig må det være opp til den enkelte kommune 
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selv å vurdere, forutsatt at kommunene ivaretar sitt ansvar om å sørge for nødvendige og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere i kommunen.    

Til ny § 3-2 b Kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte pasient- og 
brukergrupper 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.9. Bestemmelsen viderefører i hovedsak gjeldende 
rett etter tannhelsetjenesteloven § 1-3 i en mer oppdatert språkdrakt. Bestemmelsen 
innebærer en lovfesting av kommunens ansvar for tannhelsetjenester til personer med 
rusavhengighet og innsatte i fengsel i kriminalomsorgen. Dette er en kodifisering av det 
ansvar fylkeskommunen i dag har for disse gruppene i henhold til budsjettvedtak og 
departementets retningslinjer.  

Oppregningen i første ledd angir de persongrupper som kommunen har ansvar for å gi et 
regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til. 

Nummer 1 omhandler barn og ungdom fra 0 til og med det året de fyller 20 år. 
Bestemmelsen er en videreføring og sammenslåing av bestemmelsene i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav a og d. Av hensyn til forenkling og 
likebehandling er begrepet "behandlingsåret" i tannhelsetjenesteloven ikke videreført. I 
tråd med dagens praksis legges det i stedet til grunn at kommunens ansvar strekker seg ut 
det kalenderåret hvor pasienten fyller 20 år, uavhengig av pasientens fødselsdato.  

Nummer 2 omhandler personer med utviklingshemming, både i og utenfor institusjon. 
Bestemmelsen er en videreføring av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første 
ledd bokstav b. 

Nummer 3 omhandler personer som mottar helsehjelp i institusjon. Bestemmelsen er en 
videreføring av deler av bestemmelsen i tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav 
c. Begrepet "personer" benyttes gjennomgående i helse- og omsorgstjenesteloven og 
erstatter formuleringen "grupper av eldre, langtidssyke og uføre" i tannhelsetjenesteloven, 
uten at dette i seg selv medfører en utvidelse av personkretsen som omfattes av 
kommunens ansvar. Det avgjørende for retten til kommunal tannhelsehjelp er fortsatt 
hvorvidt den aktuelle personen mottar andre helse- og omsorgstjenester fra kommunen 
eller spesialisthelsetjenesten, det vil si såkalte avledede rettigheter. Bestemmelsen i 
nummer tre omfatter institusjoner både innenfor kommunen og i spesialisthelsetjenesten, 
enten institusjonene eies og drives av kommunen eller det regionale helseforetaket selv 
eller av private gjennom avtale med henholdsvis kommunen eller helseforetak. Det er 
bare helseinstitusjoner som omfattes av bestemmelsen i nummer 3, jf. formuleringen 
"helsehjelp i institusjon". Med helseinstitusjon siktes det til institusjon som har 
sengeplasser for døgnopphold. Bestemmelsen er ikke ment å omfatte behandling ved 
poliklinikk eller andre former for behandling som ikke innebærer innleggelse i 
institusjon, for eksempel dagkirurgisk behandling. Heller ikke innleggelse i kommunale 
døgnplasser som opprettes for å tilby øyeblikkelig hjelp, vil kvalifisere for rett til 
tannhelsehjelp, ettersom dette tjenestetilbudet ikke er ment å vare utover noen få dager. 
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Nummer 4 omhandler personer som mottar helsetjenester i hjemmet fra kommunen i form 
av sykepleie. Bestemmelsen viderefører den delen av innholdet i bestemmelsen i 
tannhelsetjenesteloven § 1-3 første ledd bokstav c som omfatter kommunens ansvar for 
tannhelsehjelp til personer som mottar hjemmesykepleie.  

Nummer 5 bokstav a til c omhandler personer med rusavhengighet. Bestemmelsene er en 
kodifisering av det ansvar fylkeskommunen har i dag for tannhelsetjenester til denne 
gruppen basert på budsjettvedtak og departementets retningslinjer. Personer med 
rusavhengighet som er innlagt i helseinstitusjon for behandling som ikke nødvendigvis 
har med rusavhengigheten å gjøre, vil kunne omfattes av bestemmelsen i nummer 3. 
Personer med rusavhengighet som mottar helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie, vil 
omfattes av den generelle bestemmelsen i nummer 4. Rusavhengige som mottar personlig 
assistanse, herunder praktisk bistand, støttekontakt, avlastningstiltak eller som oppholder 
seg i sykehjem, vil ha rett til kommunal tannhelsehjelp etter bestemmelsen i bokstav a. 
Bokstav b og c omfatter personer som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
eller annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet (TSB).    

Nummer 6 omhandler tannhelsetjenester til innsatte i fengsler i kriminalomsorgen. 
Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende rett og tas inn i § 3-2 b for å gi en mest 
mulig fullstendig oversikt over hvilke grupper kommunen har et lovpålagt ansvar for.  
Bestemmelsen må ses i sammenheng med kommunens generelle ansvar for tilbud om 
helse- og omsorgstjenester til denne gruppen i § 3-9.  

Til § 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.12. Bestemmelsen i nytt andre ledd viderefører det 
samordningsansvaret som fylkeskommunen er pålagt etter tannhelsetjenesteloven § 1-4. 
Kommunen får ansvar for å samordne offentlige og private tannhelsetjenester. 
Samordningen skal sikre at det finnes tilgang på tannhelsetjenester for hele befolkningen i 
kommunen.  

Til § 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.16.6. Bestemmelsen tydeliggjør at meldeplikten 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-8 også omfatter private tjenesteytere uten avtale 
med kommunen. Dette innebærer at alle private ytere av helse- og omsorgstjenester i 
kommunen, inkludert tannhelsetjenester, omfattes av meldeplikten. 

Til § 11-1 Kommunens ansvar for utgifter 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.19.1 og 5.19.3. Bestemmelsene i tredje og fjerde 
ledd viderefører det ansvaret som fylkeskommunen er pålagt etter tannhelsetjenesteloven 
§ 5-1.   
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Til ny § 11-6 Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. for tannhelsetjenester  

Generelle merknader er gitt i punkt 5.19.4. Bestemmelsen er en videreføring av 
fylkeskommunens plikt etter tannhelsetjenesteloven § 5-3 jf. § 1-3 tredje ledd.  

Til ny § 13-4 Overgangsbestemmelser ved overføring av tannhelsetjenester til kommunen 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.22. Bestemmelsen er ny i forhold til gjeldende rett 
og inneholder bestemmelser om regulering av det økonomiske oppgjøret ved 
virksomhetsoverdragelsen i forbindelse med overføringen av ansvaret for 
tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen.   

9.2 Merknader til forslag til endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven  

Til § 1-3 Definisjoner  

Generelle merknader er gitt i punkt 5.21.1. Bestemmelsen i bokstav d er en teknisk 
justering som følge av at begrepet "tannhelsetjenesten" ikke lenger vil ha selvstendig 
betydning.  

Til § 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.21.2. Bestemmelsen i nytt tredje ledd er en 
presisering av at tannhelsetjenester ikke er omfattet av bestemmelsene i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1 a første og andre ledd. Bestemmelsen henviser i stedet til 
forslaget til ny § 2-1 f som i sin helhet regulerer retten til nødvendig tannhelsehjelp fra 
kommunen.  

Til ny § 2-1 f Rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.21.2. Bestemmelsen er ny, men viderefører de 
rettigheter som i dag følger av tannhelsetjenesteloven § 2-1 første ledd. Retten til 
nødvendig tannhelsehjelp inkluderer rett til akutt tannbehandling ved behov. 

Til § 7-4 Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.21.7. Bestemmelsen i første ledd inneholder en 
teknisk justering som følge av at tannhelsetjenesteloven foreslås opphevet.  
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9.3 Merknader til forslag til endringer i andre lover  

9.3.1 Folkehelseloven  

Til § 21 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i fylket 

Generelle merknader er gitt i punkt 5.10. I første ledd bokstav b tas henvisningen til 
"tannhelsetjenesten" ut som følge av at tannhelsetjenester ikke lenger vil være en del av 
fylkeskommunens lovpålagte virksomhet. Fylkeskommunen vil fortsatt kunne basere 
oversikten på relevant kunnskap fra kommunene og fra fylkeskommunens egen 
virksomhet som har betydning for folkehelsen.  

9.3.2 Pasientjournalloven  

Til § 14 Registrering og melding av helseopplysninger  

I første ledd tas henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" ut som følge av forslaget om å 
oppheve denne loven.   

9.3.3 Helseregisterloven  

Til § 8 Vilkår for etablering av helseregistre ved forskrift  

I tredje ledd tas henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" ut som følge av forslaget om å 
oppheve loven.  

Til § 13 Innmelding av helseopplysninger til helseregistre 

I første ledd tas henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" ut som følge av forslaget om 
oppheving av loven.  

9.3.4 Merverdiavgiftsloven  

Til § 3-2 Helsetjenester mv.  

Henvisningen til "tannhelsetjenesteloven" tas ut av § 3-2 som følge av forslaget om å 
oppheve loven. Den øvrige delen av unntaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 3-2 
nr. 1 bokstav b som omhandler tanntekniske tjenester, flyttes til bestemmelsen i § 3-2 nr. 
1 bokstav a. Tannhelsetjenester som i dag er omfattet av tannhelsetjenesteloven, vil med 
oppgaveoverføringen fortsatt være omfattet av unntaket for merverdiavgift for omsetning 
og formidling av helsetjenester som følge av at tannhelsetjenester vil falle inn under 
helse- og omsorgstjenesteloven. Dette følger av henvisningen til helse- og 
omsorgstjenesteloven i merverdiavgiftsloven § 3-2 nr. 1 bokstav a. Endringsforslaget 
medfører derfor ingen realitetsendring.  
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9.3.5 Spesialisthelsetjenesteloven 

Til § 2-5 c Kontaktlege  

Generelle merknader er gitt i kapittel 6. 

I første ledd første punktum er det foreslått at "helseforetaket" erstattes med 
"helseinstitusjon som omfattes av denne loven", slik at det blir tydelig at både offentlige 
og private helseinstitusjoner omfattes. Private spesialister, herunder spesialister som har 
inngått avtale med helseforetak eller regionale helseforetak, omfattes ikke. 

10 Lovendringer 

10.1 Forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven 

I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester gjøres følgende 
endringer:   

§ 1-1 nr. 5 skal lyde: 

sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre 
nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset 
den enkeltes behov 

 

§ 1-2 første ledd skal lyde:  
Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester, herunder tannhelsetjenester, som 

tilbys eller ytes i riket av kommunen eller private som har avtale med kommunen, når 
ikke annet følger av loven her. 
 
§ 3-1 første ledd skal lyde: 
 Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, 
herunder spesialisttannhelsetjenester, er tilgjengelige for personer som oppholder seg i 
kommunen. 
 
§ 3-2 første ledd nr. 3 skal lyde: 

"Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: 

a. legevakt, 
b. heldøgns medisinsk akuttberedskap, 
c. medisinsk nødmeldetjeneste og 
d. psykososial beredskap og oppfølging" 

 
§ 3-2 første ledd nytt nr. 7 skal lyde:  

Tannhelsetjenester, herunder til pasient- og brukergrupper som nevnt i § 3-2 b. 
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Når det gjelder lovfesting med ikraftsetting fra 1. januar 2018 foreslår departementet at 
nytt første punktum i § 3-2 andre ledd gis følgende ordlyd: 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, 
sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. 

 
Når det gjelder lovfesting med ikraftsetting fra 1. januar 2020 foreslår departementet at 
nytt første punktum i § 3-2 andre ledd gis følgende ordlyd: 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, 
sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesøster, ergoterapeut, psykolog og tannlege. 
 

Ny § 3-2 b skal lyde:  
§ 3-2 b Kommunens ansvar for tannhelsetjenester til bestemte pasient- og brukergrupper 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen gi et regelmessig og oppsøkende 
tannhelsetilbud til:   
1. Barn og ungdom til og med det året de fyller 20 år  
2. Personer med psykisk utviklingshemming  
3. Personer som mottar helsehjelp i institusjon, herunder helseinstitusjon i 
spesialisthelsetjenesten  
4. Personer som mottar helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie  
5. Personer som på grunn av rusavhengighet mottar ett av følgende tilbud:  
 a. tjenester som nevnt i § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b til d  
 b. legemiddelassistert rehabilitering 
 c. annen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengighet 
6. Innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, jf. § 3-9.  

Kommunen kan i tillegg gi et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til andre 
pasient- og brukergrupper enn de som fremgår av første ledd.  

Kommunen kan yte tannhelsetjenester til voksne mot betaling etter nærmere 
bestemmelser fastsatt av kommunen. Departementet kan gi forskrift om at kommunen skal 
sørge for å tilby slike tjenester i områder av kommunen der det ikke foreligger annet 
tilstrekkelig tilbud, og om pliktens varighet og geografiske omfang.   
 
Ny § 3-3a skal lyde: 

§ 3-3 a Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 
overgrep 

Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter og brukere kan være 
utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Kommunen 
skal legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke 
og avverge vold og seksuelle overgrep. 

 
§ 3-4 nytt andre ledd skal lyde:  
 Kommunen har ansvar for å samordne kommunal og privat tannhelsevirksomhet. 
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Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd.  
 
§ 5-8 første ledd skal lyde: 

Kommunen kan pålegge personell som yter tjenester etter denne lov å gi 
opplysninger til bruk for pålegg, styring og utvikling av den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Dette gjelder også private tjenesteytere som ikke har avtale med 
kommunen. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger etter første punktum kan bare skje 
etter samtykke fra den opplysningene angår, hvis ikke annet er bestemt i eller i medhold 
av lov. 
 
Ny § 5-11 skal lyde: 
§ 5-11 Veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten 
Helsepersonell som yter tjenester omfattet av loven her, skal gi spesialisthelsetjenesten 
råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at 
spesialisthelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift. 
 
§ 11-1 tredje ledd skal lyde:  
 Utgifter til privat praksis som drives etter avtale med kommunen, skal helt eller 
delvis dekkes av kommunen etter nærmere avtale mellom den privatpraktiserende og 
kommunen. Dersom pasientens utgifter til tannhelsetjenester helt eller delvis skal dekkes 
av kommunen, må den privatpraktiserende ha avtale med kommunen.  
 
§ 11-1 nytt fjerde ledd skal lyde:  
 Kommunen skal gi forskrift om dekning av reiseutgifter for pasienter som får 
tilbud om tannhelsetjenester etter § 3-2 b.  
 
Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.  
 
Ny § 11-6 skal lyde:  
§ 11-6 Plikt til å utarbeide atskilte regnskaper mv. for tannhelsetjenester 

Departementet kan gi forskrift om føring av atskilte regnskaper, krav til fordeling 
av inntekter og utgifter, regulering av overskudd, kontrollsystemer, informasjon og andre 
krav som er nødvendige for å unngå kryssubsidiering mellom tannhelsetjenester som 
kommunen tilbyr der det ikke foreligger annet tilstrekkelig tilbud, og tjenester som tilbys i 
konkurranse med private tjenesteytere. 
 
Ny § 13-4 skal lyde:  
§ 13-4 Overgangsbestemmelser ved overføring av tannhelsetjenester til kommunen 

Fra og med ikraftsettingen av endringer i denne loven som følge av overføring av 
ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen, har den kommune hvor 
virksomheten er lokalisert rett og plikt til å overta alle formuesposisjoner som er knyttet 
til virksomheter innenfor den offentlige tannhelsetjenesten, herunder offentlige 
tannklinikker og regionale odontologiske kompetansesentre. Overtakelsen skal omfatte 
alle eiendeler, rettigheter og plikter som er knyttet til virksomhetene. Overføringen 
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gjennomføres med kontinuitet i rettighets- og forpliktelsesposisjoner. Overdragelsen skjer 
vederlagsfritt.  

Kommunen trer inn i og overtar fylkeskommunens rettigheter og plikter etter 
avtaler som foreligger ved endringslovens ikraftsetting mellom fylkeskommunen og 
private tannleger etter tannhelsetjenesteloven § 4-2, jf. § 5-1. 

Dersom det i forbindelse med overføringen av rettigheter og plikter til kommunen 
som nevnt i første ledd og andre ledd overføres gjeld eller andre forpliktelser knyttet til 
virksomhetene, er det frigjørende for fylkeskommunen. Kreditor og andre rettighetshavere 
kan ikke motsette seg overføringen eller gjøre gjeldende at den utgjør en bortfallsgrunn 
for rettsforholdet.  

  Kommunen kan uten hinder av bestemmelsene i foregående ledd avtale med andre 
kommuner eller fylkeskommunen at disse helt eller delvis skal ha eiendomsrett til 
virksomheten. 

10.2 Forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven  

I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer:  

§ 1-3 bokstav d skal lyde:  

I loven her menes med  
  

d. helse- og omsorgstjenesten: den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 
spesialisthelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester. 
 

§ 2-1 a nytt tredje ledd skal lyde:  

Rettigheter i første og andre ledd omfatter ikke tannhelsetjenester, jf. § 2-1 f. 
 
Nåværende tredje ledd blir fjerde ledd.   

 

Ny § 2-1 f skal lyde:  

§ 2-1 f Rett til nødvendig tannhelsehjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

Pasient og bruker som omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 b har rett 
til et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud fra kommunen, herunder nødvendig 
tannhelsehjelp. Kommunen skal gi den som søker eller trenger tannhelsetjenester, de 
helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.  
 
§ 7-4 første ledd skal lyde:  

Pasienten, brukeren, eller andre som har rett til det, kan be tilsynsmyndigheten om 
en vurdering dersom vedkommende mener bestemmelser om plikter fastsatt i eller i 
medhold av helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven er brutt til ulempe for seg eller den hun eller han opptrer på vegne 
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av. Tilsvarende rett gjelder for nærmeste pårørende til avdød pasient eller bruker og for 
nærmeste pårørende til pasient eller bruker over 18 år uten samtykkekompetanse. 

10.3 Forslag til endringer i andre lover  

10.3.1 Folkehelseloven 

I lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid gjøres følgende endring:  

§ 21 første ledd bokstav b) skal lyde:  

Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de 
positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet 
baseres på:   
 

b) relevant kunnskap fra kommunene og fylkeskommunens virksomhet med betydning for 
folkehelsen.  

10.3.2 Pasientjournalloven 

I lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 
gjøres følgende endring:  

§ 14 første ledd skal lyde:  

Virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller yter tjenester som omfattes av 
apotekloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven, legemiddelloven, 
smittevernloven og spesialisthelsetjenesteloven, plikter uten hinder av taushetsplikt å 
registrere eller melde opplysninger som bestemt i forskrifter etter §§ 11 til 13.   

10.3.3 Helseregisterloven 

I lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger gjøres 
følgende endringer: 

§ 8 tredje ledd skal lyde:  

Registrene skal ivareta oppgaver etter apotekloven, folkehelseloven, helse- og 
omsorgstjenesteloven, legemiddelloven, smittevernloven og spesialisthelsetjenesteloven.  

 
§ 13 første ledd skal lyde:  

Virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller yter tjenester som omfattes av 
apotekloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven, legemiddelloven, 
smittevernloven og spesialisthelsetjenesteloven plikter å melde opplysninger som bestemt 
i forskrifter etter §§ 8 til 12. Innmelding til registre etter §§ 9 bokstav b, 10, 11 og 12 kan 
skje uten hinder av taushetsplikt.  
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10.3.4 Merverdiavgiftsloven  

I lov 19. juni 20009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endring:  

§ 3-2 nr. 1 bokstav a skal lyde:  

Omsetning og formidling av helsetjenester er unntatt fra loven, herunder tjenester som 
omfattes av helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven, samt 
tanntekniske tjenester. 
 
§ 3-2 nr. 1 bokstav b oppheves. 

10.3.5 Spesialisthelsetjenesteloven 

I lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester m.m. gjøres følgende endringer: 

Ny § 2-1f skal lyde: 

§ 2-1 f De regionale helseforetakenes ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og 
seksuelle overgrep  

De regionale helseforetakene skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter kan 
være utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. De 
regionale helseforetakene skal legge til rette for at spesialisthelsetjenesten blir i stand til 
å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.  

 

§ 2-5 c første ledd første punktum skal lyde: 

Helseinstitusjon som omfattes av denne loven, skal oppnevne kontaktlege for pasienter 
som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller 
oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.  

10.3.6 Tannhelsetjenesteloven 

I lov om tannhelsetjenester skal ny § 1-3c lyde: 

§ 1-3 c Fylkeskommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 
overgrep  

Fylkeskommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at pasienter kan være utsatt 
for, eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller seksuelle overgrep. Fylkeskommunen 
skal legge til rette for at den offentlige tannhelsetjenesten blir i stand til å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. 

 

Merknad til høringsinstansene: Ny § 1-3c foreslås inntatt i tannhelsetjenesteloven og det 
tas sikte på ikraftsetting fra 1. januar 2018. Som det fremgår tas det sikte på opphevelse 
av tannhelsetjenesteloven, og inkorporering av denne i helse- og omsorgstjenesteloven, 
fra 1. januar 2020. Fra det tidspunkt vil det som den nye § 1-3 c omhandler, i så fall 
reguleres av forslag til ny § 3-3a i helse- og omsorgstjenesteloven, jf. ovenfor. 
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10.4  Forslag til oppheving av tannhelsetjenesteloven  

Merknad til høringsinstansene: Merk at det fra og med 2018 tas sikte på å gjøres enkelte 
endringer i tannhelsetjenesteloven som skal gjelde helt til denne oppheves. Merk videre at 
det tas sikte på at enkelte andre lovendringer skal i kraft fra 2018, mens andre først fra 
2020. I henhold til forslaget tas det sikte på at tannhelsetjenesteloven i sin helhet 
oppheves fra 2020. 
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Vedlegg 1.  

Høringsutkast – Forskrift om forsøk med kommunal drift av 
distriktspsykiatrisk senter (DPS) 

Forskrift dd.mm.åååå.nr. xxxx om forsøk med kommunal drift av 
distriktspsykiatrisk senter (…DPS) i … kommune 
 
Vedtatt av kommunestyret i …. kommune dd.mm.åååå, med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning 26. 
juni 1992 nr. 87 § 5.  
 
Godkjent av Kommunal og moderniseringsdepartementet dd.mm.åååå, med hjemmel i lov 26.juni 1992 nr. 87 
om forsøk i offentlig forvaltning § 5, jf. Kgl. res. 11. desember 1992 nr. 1050. 
(Merknad til høringsinstansene: Herværende utkast til forskrift gjelder overfor den kommune i 
kommunesamarbeidet som skal inneha driftsansvar for DPSet i forsøksperioden. Kommuner i DPSets 
opptaksområde som skal delta i forsøket, men uten å ha driftsansvar, må også fastsette lokal forskrift hvor det 
fremgår at disse kommunene skal delta i forsøket og motta DPS-tjenester fra kommunen med driftsansvar. 
Kommunal forskrift for slike samarbeidende kommuner vil derfor måtte justeres på flere punkter sammelignet 
med dette forskriftsutkastet. I tillegg til kommunale forskrifter må kommuner som skal delta i forsøket inngå 
avtale som mer detaljert redegjør for hvordan samarbeidet mellom kommunene konkret skal finne sted.)   
 
§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder forsøk med kommunal drift av …DPS i … kommune. 
 
§ 2 Formål  
Formålet med forsøket er å innhente erfaringer med at kommuner med tilstrekkelig kapasitet 
og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester til mennesker med psykiske 
lidelser og rusavhengighet, med sikte på mer koordinerte tjenester, bedre samhandling og mer 
effektiv ressursutnyttelse. Formålet med forsøksordningen er videre å skaffe kunnskap om 
hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltnings- og tjenestenivåene og kunnskap som 
kan bidra til å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i offentlig 
forvaltning. 
 
§ 3 Kommunens samarbeid med regionalt helseforetak 
… kommune plikter å legge til rette for, og samarbeide med det regionale helseforetaket, slik 
at helseforetaket, med de unntaksbestemmelser som fremgår av denne forskriften, kan ivareta 
sine plikter og sitt ansvar i medhold av lov og forskrift, herunder sørge for-ansvaret etter lov 
2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester § 2-1 a). 
 
Tilrettelegging og samarbeid som nevnt i første ledd reguleres i kontrakt dd.mm.åååå om 
forsøksordning med kommunal drift av …DPS mellom … kommune og Helse … RHF.  
 
§ 4 Kommunens oppgaver og ansvar 
Kommunen skal i forsøksperioden videreføre og videreutvikle de plikter, oppgaver og den 
kompetanse som er nødvendig for å yte spesialisert utredning og differensiert behandling på 
DPS-nivå for innbyggerne de kommunene som deltar i forsøket, av alle typer alvorlige 
psykiske lidelser, poliklinisk, ambulant eller som dag- og døgnbehandling.  
 
Kommunens ansvar og plikter etter første ledd er avgrenset til DPSets opptaksområde.  
 
De spesialiserte tjenestene etter første ledd skal tilbys pasientene av … DPS i samsvar med 
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kommunens kontrakt dd.mm.åååå med Helse … RHF. 
 
§ 5 Kommunens driftsansvar 
Kommunens driftsansvar for …. DPS etter denne forskriften, innebærer ansvar for budsjett 
og økonomisk resultat, arbeidsgiveransvar, ansvar for å forvalte og prioritere samlede 
ressurser, organisering og koordinering med andre tjenester og ansvar for at virksomheten 
drives iht. gjeldende lov- og regelverk (spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, 
pasientrettighetsloven, helsepersonelloven mm) og iht kommunens kontrakt dd.mm.åååå med 
Helse … RHF.  
 
I kontrakt mellom kommunen og regionalt helseforetak kan det inntas nærmere bestemmelser 
om hva kommunens driftsansvar inkluderer.  
 
§ 6 Kommunens driftsansvar og samarbeid med andre kommuner 
…. kommunes driftsansvar for …. DPS etter denne kontrakten, innebærer ansvar for at 
spesialiserte tjenestene etter § 4 første ledd tilbys pasienter fra … kommunene … kommune, 
[…] og … kommune, som i henhold til kontrakt dd.mm.åååå skal delta i forsøksordningen. 
 
§ 7 Regionalt helseforetaks sørge for-ansvar 
I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a skal de regionale helseforetakene sørge for at 
befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester. Helsetjenester som tilbys 
eller ytes skal være faglig forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. 
helsepersonellovens § 4.  
 
Det regionale helseforetaks skal i forsøksperioden ivareta sitt sørge for-ansvar for de 
funksjoner og for det opptaksområdet som er fastsatt for ….DPS, selv om driftsansvaret 
ivaretas av … kommune i tråd med kontrakt dd.mm.åååå med Helse … RHF. 
 
§ 8 Forholdet til lov om helseforetak m.m. 
Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m., med tilhørende forskrifter, gjelder i sin helhet 
for forsøket, med følgende unntak: 
 

a) Lovens § 42 første ledd andre punktum, om at virksomhet som yter 
spesialisthelsetjenester skal organiseres som helseforetak, gjelder ikke for 
forsøksordningen. 

 
§ 9 Forholdet til lov om spesialisthelsetjenester 
Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenester, med tilhørende forskrifter, gjelder i sin 
helhet for forsøket, med følgende unntak: 
 

a) Helse …. RHF har dd.mm.åååå inngått kontrakt med … kommune om drift av …. 
DPS innenfor forsøket, for å oppfylle det regionale helseforetakets plikter til å sørge 
for pasientens rett etter loven til nødvendig helsehjelp fra … DPS. 
 

b) …kommune overtar oppgaver og ansvar for drift av ….DPS i samsvar med 
forskriftens §§ 3 og 4. 

 
c) Lovens kapittel 5, om finansiering, gjelder ikke for kommunal drift av …DPS. 

 
§ 10 Forholdet til lov om psykisk helsevern 
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Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, med tilhørende 
forskrifter, herunder forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av 
psykisk helsevern mm. gjelder i sin helhet for forsøket, med følgende unntak: 
 

a) Pasientens rett etter loven til psykisk helsevern fra ….DPS, skal innenfor forsøket ytes 
av det kommunalt drevne DPS. 

 
§ 11 Forholdet til lov om pasient- og brukerrettigheter 
Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter, med tilhørende forskrifter, gjelder i 
sin helhet for forsøket med følgende presisering: 
 

a) Nødvendig helsehjelp som pasienten har rett til etter lovens § 2-1 b, skal innenfor 
forsøket ytes av det kommunalt drevne DPS. 

 
§ 12 Forholdet til forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk 
ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra 
regionale helseforetak 
Godtgjørelse fra staten i samsvar med forskrift 19. desember 2007 nr. 1761 om godtgjørelse 
av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved 
helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, utbetales fortsatt til det 
regionale helseforetaket. Slike midler videreføres til den kommune som har driftsansvar for 
den helseinstitusjonen der den polikliniske helsehjelpen som omfattes av forsøket ytes, i tråd 
med kontrakt som nevnt i § 3. Helseinstitusjonen kan ikke kreve pasienten for den delen av 
godtgjørelsen som staten dekker, heller ikke som egenandel. 
 
§ 13 Tilsyn  
Fylkesmannen i … skal føre tilsyn med at … kommune i forsøksperioden utfører de oppgaver 
den er pålagt etter lovgivningen og vedtektene for forsøksvirksomheten, jf. lov 30. mars 1984 
nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. 
 
§ 14 Ikrafttreden og varighet 
Forskriften trer i kraft dd.mm.åååå og varer til dd.mm.åååå. 
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Vedlegg 2.  

Høringsutkast – Kontrakt om forsøksordning med kommunal drift 
av distriktspsykiatriske sentre (DPS) 

(Merknad til høringsinstansene: Herværende utkast til kontrakt mellom RHF og kommune 
gjelder overfor den kommune i kommunesamarbeidet som skal inneha driftsansvar for 
DPSet i forsøksperioden. Kommuner i DPSets opptaksområde som skal delta i forsøket, 
men uten å ha driftsansvar, må inngå avtale med den kommune som skal ha driftsansvaret 
hvor det mer detaljert redegjøres for hvordan samarbeidet mellom kommunene konkret 
skal finne sted.)   

NB: Tekst i kursiv er ikke gjenstand for forhandlinger mellom RHF og kommune, men 
skal stå slik det er skrevet i standardkontrakten. Det kan imidlertid gjøres tilføyelser der 
kontraktspartene presiserer hvordan det konkretiseres og operasjonaliseres i kontrakten. 

1 Partene 

Kontraktsparter er:  

Helse ….. RHF, 

Adresse: 

Organisasjonsnummer: 

 

…… kommune, 

Adresse: 

Organisasjonsnummer: 

Det kommunalt drevne DPS, som har flere kommuner i opptaksområdet, har i det avtalte 
interkommunale samarbeidet som er opprettet for formålet pekt ut .. kommune som 
samarbeidets kontraktspart overfor Helse….RHF.  

2 Bakgrunn 

Regjeringen har besluttet å iverksette en forsøksordning med overføring av driftsansvaret 
for enkelte distriktpsykiatriske sentre (DPS) til noen forsøkskommuner som har 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og som ønsker å prøve ut en slik ordning.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått forsøksordningen i Meld. St.14 
(2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner, og 
forsøksordningen er beskrevet i Meld. St.26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste 
– nærhet og helhet. Stortinget har under behandlingen av disse meldingene gitt sin 
tilslutning til iverksetting av en slik forsøksordning.  
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3 Kontraktens struktur 

Kontraktsforholdet mellom Helse …..RHF og …..kommune(r) er regulert i denne 
kontrakten med vedlegg. 

I den grad det skulle være motstrid mellom denne kontrakten og bestemmelser angitt i 
vedlegg til kontrakten eller tilleggsavtaler mellom partene, skal denne kontraktens 
bestemmelser ha forrang, med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene. Det 
presiseres at rettslige rammebetingelsene som følger av de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter eller offentlige vedtak ikke kan endres ved avtale. 

Følgende vedlegg finnes til kontrakten:  

− Vedlegg 1: Rettslige rammebetingelser 
− Vedlegg 2: Dokumentasjon av tjenester som utføres av DPS og kommune på 

tidspunkt for overføring av driftsansvar 
− Vedlegg 3: Økonomisk oppgjør for avtalte tillegg mv. i forsøksperioden. 
− Vedlegg 4: Definisjoner 
− Vedlegg 5: Krav om rapportering 
− Vedlegg 6: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 28. januar 2010 som 

omhandler RHF-enes sørge for-ansvar 

4 Definisjoner 

Partene er enige om at definisjonene i vedlegg 4 skal benyttes ved fortolkningen av denne 
kontrakten med vedlegg og tilleggsavtaler. 

5 Godkjente avvik fra lover, forskrifter og bestemmelser 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, ved forskrift av ……….., i medhold av 
lov om forsøk i offentlig forvaltning § 3, første ledd bokstavene a) og b), samt forskrift 
med delegering av myndighet, godkjent avvik fra nærmere angitte lover, med tilhørende 
forskrifter om organisering av statens og kommunenes virksomhet og oppgaveløsning, 
samt bestemmelser om oppgavefordelingen mellom statlige og kommunale 
forvaltningsorganer.  

6 Formål 

6.1 Formålet med forsøksordningen 

Formålet med forsøksordningen er å innhente erfaringer med at noen kommuner med 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester til 
mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer/-avhengighet, med sikte på mer 
koordinerte tjenester, bedre samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse. Formålet med 
forsøksordningen er videre å skaffe kunnskap om hensiktsmessig oppgavefordeling 
mellom forvaltnings- og tjenestenivåene og kunnskap som kan bidra til å utvikle 
funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i offentlig forvaltning. 
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Det lovbestemte sørge for-ansvaret skal forbli hos RHF i forsøksordningen. Ordningen 
skal sikre at kommunalt drevet DPS kan fortsette å tilby og videreutvikle 
spesialisthelsetjenester og samtidig gi kommunen råderett over ressursene i DPS med 
frihet til å se tilbudet ved DPS i sammenheng med kommunale tjenester til målgruppen. 
Gjeldende pasient- og brukerrettigheter videreføres i forsøket. Forsøket skal evalueres. 

Med kommunens driftsansvar for DPS menes ansvar for budsjett og økonomisk resultat, 
arbeidsgiveransvar, ansvar for å forvalte og prioritere samlede ressurser, koordinering 
ift andre tjenester og for at virksomheten drives iht gjeldende lov- og regelverk 
(spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven, 
helsepersonelloven mm) og denne kontrakt. Kommunens driftsansvar inkluderer også 
tilrettelegging for drift iht nasjonale faglige retningslinjer og veiledere.  

6.2 Formålet med kontrakten 

Kontrakten har som formål å regulere forholdet mellom Helse …..RHF og 
…..kommune(r) om ytelse av desentraliserte spesialisthelsetjenester innen psykisk 
helsevern i et distriktspsykiatrisk senter (DPS) til befolkningen i ….. kommune(r) innenfor 
rammen av formålet med henholdsvis forsøksloven og forsøksordningen.  

7 RHFenes "sørge for-ansvar" og kommunens driftsansvar 

7.1 RHFenes sørge for-ansvar 

I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a har de regionale helseforetakene ansvar 
for å sørge for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester. 
Helsetjenester som tilbys eller ytes skal være faglig forsvarlige, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. helsepersonellovens § 4.  

Det regionale helseforetaks ivaretakelse av sitt sørge for-ansvar for de funksjoner og for 
det opptaksområdet som er fastsatt for ….DPS, ved oppstart av prøveordning, er nærmere 
beskrevet i vedlegg 2. 

7.2 Kommunens driftsansvar 

Kommunens driftsansvar for __ DPS etter denne kontrakten, herunder 
formålsbestemmelsene i pkt. 6 over, innebærer ansvar for budsjett og økonomisk resultat, 
arbeidsgiveransvar, ansvar for å forvalte og prioritere samlede ressurser, organisering 
og koordinering med andre tjenester og ansvar for at virksomheten drives iht. gjeldende 
lov- og regelverk (spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, 
pasientrettighetsloven, helsepersonelloven mm) og iht denne kontrakt. Kommunens 
driftsansvar inkluderer også tilrettelegging for drift iht nasjonale faglige retningslinjer 
og veiledere. 
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7.3 Forholdet mellom RHFets sørge for-ansvar og kommunens driftsansvar 

Helse- og omsorgsdepartementets brev, datert 28. januar 2010 omhandler RHFenes 
sørge for-ansvar (vedlegg 6). Dette omfatter ansvar for planlegging, gjennomføring, 
evaluering og korrigering. Kommunenes sørge for-ansvar for de kommunale tjenestene 
utgjør ansvar for disse aktivitetene på kommunalt nivå, jf. Prop 91L (2010-2011) til ny 
helse- og omsorgstjenestelov for kommunene, avsnitt 12.6.2 s.140.  

Partene er innforstått med at når sørge for-ansvaret for tjenesten ligger til RHF, og 
driftsansvaret ligger til kommunen, medfører dette behov for avklaring av 
myndighetsforhold mellom partene.  

8 Status ved inngåelse av kontrakten. Endringer 

8.1 Innhold og omfang 

Kontrakten regulerer kommunal drift av spesialisthelsetjenester i ……. DPS.  

Vedlegg 2 dokumenterer DPS-ets virksomhet ved tidspunktet for oppstart av 
prøveordningen. Tilsvarende gjelder for kommunens psykiske helsearbeid og rusarbeid.    

8.2 Plan for tjenestetilbudet i forsøksperioden 

Ved oppstart av forsøket skal kommunen utarbeide en samlet overordnet plan for 
dimensjonering, innretning og organisering av det kommunalt drevne DPS og de 
kommunale tjenestene til målgruppen gjeldende for forsøksperioden. Utgangspunktet for 
planen er dokumentasjonen gitt i vedlegg 2. Det regionale helseforetak plikter å gi de 
faktaopplysninger til kommunen som er nødvendig for å kunne utarbeide planen.  

8.3 Endringer 

Kommunen er innforstått med at føringer som gis fra sentrale myndigheter til de 
regionale helseforetakene mht. produksjon og aktivitet også vil bli gjort gjeldende mellom 
….kommune og Helse …..RHF etter denne kontrakten. 

Helse ….RHF har for det enkelte år i kontraktsperioden rett til å pålegge det kommunalt 
drevne DPS de tillegg og endringer i tjenestetilbudet som følger av krav fra sentrale 
statlige helsemyndigheter. Slike pålegg skal gis med rimelig frist.  

Ved pålegg som nevnt i andre avsnitt foran og ved en eventuell fremtidig endring av 
funksjonsfordeling foretatt av statlige helsemyndigheter som berører kommunalt drevet 
DPS og/eller kommunen, skal partene ta opp dette i særskilte forhandlinger. 
Forhandlingene må minst omfatte økonomisk oppgjør og plan for gjennomføring. Det 
vises til vedlegg 3.  

Dersom kommunen ønsker å foreta endringer i organiseringen av det kommunalt drevne 
DPS-et skal dette legges fram for RHF til godkjenning. RHF kan nekte godkjenning når 
endringen medfører at RHF ikke kan oppfylle sitt lovbestemte sørge for-ansvar og andre 
plikter i medhold av lov.  
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9 Pasientrettigheter  

9.1 Generelt 

Pasientene har samme rettigheter i denne forsøksordningen som de har hatt med DPS 
drevet av helseforetak, jf. vedlegg 1 til denne kontrakten. 

9.2 Pasienterfaringsundersøkelser  

Kommunen skal sikre at pasienter og brukere i kommunale psykiske helsetjenester og i 
kommunalt drevet DPS kan delta i pasienterfaringsundersøkelser, jf. for eksempel helse- 
og omsorgstjenestelovens § 3-10 eller nasjonale målinger av brukeropplevd kvalitet. 
Kommunen skal formidle disse erfaringene til det regionale helseforetaket. I tillegg skal 
pasienterfaringer inngå i evalueringen av prøveordningen. 

10 Tvungent psykisk helsevern 

Psykisk helsevern ytes som hovedregel med pasientens samtykke etter bestemmelsene i 
pasient- og brukerrettighetslovens § 4-1. Spesialisthelsetjenesten kan, på nærmere 
bestemte vilkår, likevel fatte vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk 
helsevern. I slike tilfeller gjelder særskilte saksbehandlingsregler. For at et kommunalt 
drevet DPS skal kunne ha ansvar for tvungent psykisk helsevern, kreves det at DPS-et har 
godkjenning fra Helsedirektoratet, jf. psykisk helsevernforskriften § 2. 

Kommunalt drevet DPS som er godkjent, kan være ansvarlig for tvungen observasjon og 
tvungent psykisk helsevern med eller uten døgnopphold. Gjennomføringen av tvunget 
psykisk helsevern skal skje i samsvar med reglene i psykisk helsevernloven og psykisk 
helsevernforskriften. 

11 Organisering og samarbeid 

11.1 Samarbeid om overordnet organisering av tjenestene 

Driften skal organiseres og utføres på en slik måte at den sikrer ivaretakelse av RHFets 
sørge for-ansvar, samtidig som den også ivaretar hensynet til kommunens driftsansvar for 
de kommunale tjenester innenfor psykisk helsearbeid og rusarbeid etter helse- og 
omsorgstjenesteloven.  

11.2 Samarbeidsmøter 

Partene er enige om å avholde samarbeidsmøter i kontraktsperioden til drøfting av saker 
som berører forsøket. På møtene deltar partene med representanter for administrativ 
ledelse i kommune x og Helse…RHF. Daglig leder ved kommunalt drevet DPS og 
klinikkleder i helseforetaket skal innkalles til samarbeidsmøter. 

Samarbeidsmøter skal avholdes minimum to ganger per kalenderår. 

I samsvar med formålet med forsøket skal følgende saker behandles på samarbeidsmøter: 
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3. Sentrale føringer og overordnede prioriteringer som Helse RHF fastsetter for å oppfylle 
sine nasjonale forpliktelser for DPS-ets virksomhet. 

4. Sentrale føringer og overordnede prioriteringer som kommunen fastsetter for å oppfylle 
sine nasjonale forpliktelser for sin virksomhet. 

5. Retningslinjer i kommune X som skal gjøres gjeldende for alle kommunens virksomheter. 
6. Retningslinjer i Helse…RHF som skal gjøres gjeldende for alle virksomheter i regionen. 
7. Endringer i plan for tjenestetilbud, jf. pkt. 8.2 og 8.3. 
8. Andre endringer i kommunens tilbud, tjenester og driftsansvar med mulig konsekvens for 

sørge for-ansvaret til Helse….RHF. 
9. Endringer i tilbud og tjenester i regi av Helse….RHF med mulig konsekvens for det 

kommunalt drevne DPS. 
10. Tilsetting av leder for kommunalt drevet DPS. 
11. Øvrige saker av prinsipiell art med betydning for samarbeidet. 
Partene plikter å holde hverandre løpende orientert gjennom forsøksperioden om saker 
av felles interesse for partene.  

12 Krav til pasientsikkerhet, kvalitet, service og kompetanse 

12.1 Generelt 

Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet ved kommunalt drevet DPS, slik det framgår av 
vedlegg 2, skal videreføres slik at myndighetskrav i lov og forskrift oppfylles. Dette skal 
skje ved videreutvikling av kompetansekrav, tverrfaglighet, krav til utstyr og 
utredningsmuligheter, akuttberedskap og tydelige rutiner for ivaretakelse av krevende 
uforutsette hendelser. Krav om videreutvikling med vesentlig økonomisk konsekvens må 
kompenseres, jf. vedlegg 3.  

12.2 Pasientsikkerhet 

Den utredning og pasientbehandling som skal utføres i henhold til denne kontrakten skal 
være faglig forsvarlig og i samsvar med de til enhver tid gjeldende helsefaglige og 
behandlingsmessige krav til utførelse av tilsvarende helsetjenester. Tjenestene skal holde 
høyt faglig nivå og følge anerkjente behandlingsprinsipper, det vil blant annet si at 
nasjonale faglige retningslinjer og veiledere skal være implementert i utredning, 
behandling og oppfølging.  

Partene er enige om at tjenestenes kvalitet og service vurderes ut fra de til enhver tid 
gjeldende nasjonale målbare og ikke-målbare indikatorer. Status ved oppstart av 
prøveordningen framgår av vedlegg 2.  

Det forutsettes at kommunen legger til rette for at det etableres en god dialog mellom 
kommunalt drevet DPS og det øvrige behandlingsapparatet i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten innen Helse … RHF for å sikre at pasientene 
ved behov får samtidige helsetjenester på tvers av fagområder og nivåer.  
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Kommunen skal sørge for at kommunalt drevet DPS viderefører det kontinuerlige 
arbeidet med kunnskapsutvikling og kvalitet i pasientbehandlingen med utgangspunkt i 
tjenesten slik den ble drevet før forsøket startet opp, jf. spesialisthelsetjenestelovens § 3-4 
a og helse- og omsorgstjenestelovens § 4-2. 

Pasienter som mottar spesialisthelsetjenester har rett til behandling innen de frister som 
følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd. Kommunen skal ha 
oversikt over situasjonen når det gjelder ventetider for behandling i DPS. Kommunen skal 
følge opp eventuelle krav fra eier av RHF for å få redusert ventetidene. Dersom særskilte 
tiltak som Helse …RHF iverksetter i egne helseforetak for å få redusert ventetidene også 
skal gjøres gjeldende for kommunalt drevet DPS, skal dette drøftes mellom partene.  

12.3 Kvalitetsdata 

Kommunalt drevet DPS skal avgi den dokumentasjon over pasienttilfredshetsdata og 
kvalitetsdata som pålegges av offentlige myndigheter og/eller som fremgår av gjeldende 
lovgivning, jf. tilsvarende data ved inngåelsen av forsøket. Helse …. RHF har rett til 
innsyn i det kommunalt drevne DPS-ets styringssystem. 

12.4 Kvalitetsindikatorer 

Kommunen og kommunalt drevet DPS skal følge opp registrering og rapportering på 
nasjonale kvalitetsindikatorer og eventuelle regionale kvalitetskrav. Beskrivelse av dette 
arbeidet med rapportering siste år før forsøket er gitt i vedlegg 2 og vedlegg 5. 

12.5 Krav til personell og kompetanse 

Kommunalt drevet DPS skal ha personell som innehar de kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger, herunder de formelle og faglige kvalifikasjoner, som er nødvendige for å 
kunne yte helsetjenester i henhold til kravene i medhold av lov, om faglig forsvarlighet og 
god kvalitet i de desentraliserte spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern. 

Helse…RHF skal tilby det kommunalt drevne DPS deltakelse i kompetanseutviklingstiltak 
på linje med øvrige DPS i regionen.  Helse…RHF kan ikke kreve godtgjørelse fra 
kommunen for slik deltakelse.  

13 Offentligrettslige krav 

Kommunalt drevet DPS skal oppfylle kontrakten i samsvar med de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter og offentlige vedtak, samt Helse …. RHFs krav i henhold til kontrakten 
og de til enhver tid vedtatte kvalitetsmål.  

Kommunen, som driftsansvarlig for kommunalt drevet DPS, skal i samråd med Helse …. 
RHF holde kontakt med, og innhente nødvendige tillatelser fra, offentlige myndigheter. 
DPSet skal varsle Helse …. RHF om pålegg som er rettet direkte mot DPSet fra offentlige 
myndigheter og som har sammenheng med denne kontrakten.  
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14 Forskning og utvikling 

Kommunalt drevet DPS skal videreføre sin deltakelse i det felles forsknings- og 
utviklingsarbeidet i Helse RHF, inkludert deltakelse i nettverk/utvalg for fag- og 
kvalitetsutvikling. Eksisterende tiltak ved oppstart av forsøksperioden framgår av vedlegg 
2.  

Kommunalt drevet DPS skal også kunne iverksette nye forsknings- og utviklingsarbeid i 
forsøksperioden. 

Kommunalt drevet DPS har for øvrig et ansvar for at det skjer en kompetanseutvikling 
gjennom veiledning, etter- og videreutdanning i kommunens psykisk helse- og rusarbeid 
og i kommunalt drevet DPS. 

Kommunalt drevet DPS skal også delta i relevant forsknings- og utviklingsarbeid i 
kommunen. 

15 Tilsyn 

Kommunen og kommunalt drevet DPS plikter å samarbeide med representantene fra 
offentlige organer som fører tilsyn og kontroll med tjenesten. Kommunen og kommunalt 
drevet DPS har plikt til å legge forholdene til rette for slikt tilsyn, herunder gi 
tilsynsorganet alle nødvendige opplysninger. 

Kommunen skal umiddelbart varsle Helse RHF dersom varsel om tilsyn er gitt av 
Helsetilsynet med hjemmel i helsetilsynslovens § 5. 

Kopi av varsel og rapport gitt av Helsetilsynet skal sendes fortløpende til Helse …RHF. 
Det samme gjelder svarbrev fra kommunen og eventuelt pålegg fra Helsetilsynet.  

Avvik som ikke er lukket av det regionale helseforetak før oppstart av forsøket skal 
framgå av vedlegg 2. Det regionale helseforetaket har ansvar for at avvik lukkes.  

16 Forsikring 

Pasienter som behandles under kontrakten med Helse …. RHF er forsikret gjennom Norsk 
Pasientskadeerstatning (NPE), jf. lov av 14. juni 2001 nr. 53 (LOV-2001-06-15-53) om 
erstatning ved pasientsaker mv. Ved skadetilfeller betaler kommunen egenandel etter 
samme takster som helseforetakene er pålagt, jf. pasientskadelovens § 7. 

17 Pensjon 

Tilsatte ved kommunalt drevet DPS skal i forsøksperioden tilhøre samme pensjonsordning 
som før oppstart av forsøksordningen. Personell som tilsettes i forsøksperioden skal 
meldes inn i tilsvarende pensjonsordning som tilsatte ved oppstart av ordning tilhører.  

18 Force majeure 

Dersom kontraktens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad 
vanskeliggjøres av omstendigheter som ligger utenfor partenes kontroll og som de ikke 
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burde eller kunne ha forutsatt ved kontraktens inngåelse, suspenderes partenes plikter for 
så lang tid omstendighetene hindrer kontraktsoppfyllelse. Dette gjelder forhold som etter 
norsk rett betraktes som force majeure. Som force majeure regnes også streik og lockout. 

Bestemmelsen gjelder ikke dersom den rammede part uten urimelige kostnader og ulempe 
kan overvinne følgene av de uforutsette hindringene. 

Den rammede part plikter å varsle den annen part straks en blir kjent med at slike 
hindringer kan oppstå. 

19 Mislighold 

Dersom en av partene mener at den annen part har misligholdt kontrakten på ett eller 
flere punkter, skal skriftlig underretning gis uten ugrunnet opphold. I underretningen må 
den part som vil påberope seg misligholdet gjøre rede for hva som anses misligholdt og 
hvilke forhold som kreves rettet.  

Ved uenighet mellom partene om det foreligger mislighold skal saken fremmes 
tilsynsmyndighet for forsøket for avgjørelse. Dersom tilsynsmyndighet finner at det 
foreligger mislighold og misligholdet ikke blir rettet innen 30 dager etter at underretning 
er mottatt, kan kontrakten sies opp. 

20 Offentlighet 

Kontrakten er offentlig.  

21 Kontraktsperiode 

Denne kontrakten gjelder for en forsøksperiode på inntil 4 – fire – år. Forsøksperioden 
kan forlenges for ytterligere 2 – to - år, jf. lov om forsøk i offentlig forvaltning § 3, tredje 
ledd. 

22 Finansiering 

22.1 Generelt 

Mellom Helse…. RHF og kommune X skal det avtales et årlig overføringsbeløp. 
Grunnlaget for overføringen skal være RHFets kostnader for drift av det aktuelle DPS. 
Målepunktet skal være siste kjente regnskapsår korrigert for generell vekst, herunder 
kompensasjon for lønns- og prisvekst. Kommune X som drifter DPSet skal bære de fulle 
kostnadene ved å drive DPSet. Dette forutsetter at kommunen får inndekning også for 
eventuelle kapitalkostnader eller eventuelle husleiekostnader. Årlig regulering av 
overføringen skal skje på grunnlag av den generelle prosentvise inntektsvekst for RHFet. 

22.2 Bruk av anleggsmidler 

Som vederlag for bruk av anleggsmidler tilhørende Helse…. RHF, skal kommune X 
betale en sum stor kr :….. 



Side 281 av 301 

22.3 Bruk av personell 

Som vederlag for bruk av ansatte utenfor kommunalt drevet DPS, som i forsøksperioden 
fortsatt har Helse…RHF som arbeidsgiver, skal kommune X betale en sum stor kr.  

22.4 Finansiering, inkludert finansiering av det kommunale psykiske helse- og 
rusarbeidet 

Som vederlag for levering av de bestilte tilleggstjenester, skal Helse … RHF betale … 
kommune i samsvar med den betalingsmodell som følger som del av vedlegg 3 til avtalen. 

Betalingsmodellen er gjenstand for årlig revisjon etter ønske fra en av partene 

23 Informasjon og rapportering  

23.1 Generelt 

Kommunen skal sende RHFet sin årsmelding etter nærmere fastsatt mal.  

Kommunen plikter å avgi til RHF eller sentral registereier de data vedrørende 
kommunalt drevet DPS som er nødvendig for at RHF kan oppfylle krav til rapportering 
iht. lov, forskrift eller oppdragsbrev. Dette omfatter blant annet rapportering til Norsk 
Pasientregister og SSB.  

Kommunen/kommunalt drevet DPS skal i tillegg rapportere til det regionale 
helseforetaket i samsvar med vedlegg 5 til denne kontrakten. 

23.2 Innsyn 

I den grad Helse ..RHF ikke finner den oversendte dokumentasjon iht. ovennevnte punkter 
tilstrekkelig eller tilfredsstillende, har Helse.. RHF rett til å kreve innsyn i 
dokumentgrunnlaget for rapporteringen. 

Når RHF-et krever innsyn i kommunens regnskaper og budsjett, herunder 
regnskapsbilagene, kan kommunens revisor være til stede under gjennomgangen av 
dokumentasjonen.  

24 Reforhandling 

Dersom det i kontraktsperioden oppstår vesentlige endringer som får betydning for 
kontrakten, og som ingen av partene kunne ha forutsett ved kontraktsinngåelsen, kan hver 
av partene kreve at kontraktens bestemmelser, reforhandles.  

Dette gjelder ikke føringer som gis fra sentrale myndigheter til de regionale 
helseforetakene mht. produksjon og aktivitet som også vil bli gjort gjeldende i dette 
kontraktsforholdet. 

Forhandlingene skal igangsettes senest 3 uker etter at krav om reforhandling er fremsatt 
skriftlig.  
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25 Tvisteløsning 

Ved uenighet om kontraktens innhold eller om omstendigheter som har sammenheng med 
gjennomføringen av kontrakten, skal uenigheten søkes løst mellom partene. 
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for forsøket.  

26 Evaluering av forsøksordningen 

Forsøket skal evalueres fra oppstart, underveis og ved avslutning. Partene skal delta og 
bidra i dette evalueringsarbeidet. 

 

 

Sted, dato 

 

 

 

……… kommune ved ordføreren   Helse ….. RHF ved styrets leder 
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Vedlegg 3.  

Høringsutkast – Vedlegg 1 til kontrakt om forsøksordning med 
kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS):  

Rettslige rammebetingelser 

1. Rettslige rammer som gjelder for virksomheten 

Kommunalt drevet DPS skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende 
lover, forskrifter, offentlige vedtak og kontraktens bestemmelser. Nedenfor er det listet 
opp de viktigste lovene som regulerer virksomheten med link til Lovdata, der det til 
enhver tid finnes en konsolidert versjon av lovene. Disse rettslige rammebetingelsene kan 
ikke endres ved avtale. 

Det vil, i tillegg til de lover som er gjengitt nedenfor, bli gitt en forskrift med hjemmel i 
forsøksloven som gir detaljerte regler om hvilke lov- og forskriftsbestemmelser der 
Kongen (Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter delegering av Kongens 
myndighet etter lov om forsøk i offentlig forvaltning til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i FOR-1992-12-11-1050) har godkjent avvik fra 
lovgivningen i forbindelse med denne forsøksordningen. 

Listen nedenfor er ikke uttømmende og kan suppleres av partene. Forskrifter gitt med 
hjemmel relevante lover vil på vanlig måte selvsagt også gjelde for kommunalt drevet 
DPS. 

Dersom kommunen trenger bistand til å tolke lovtekstene, kan Fylkesmannen eller 
Helsedirektoratet kontaktes. Det finnes også nærmere informasjon om tolking av denne 
lovgivningen her: https://helsedirektoratet.no/lover  

2. Tjenestelovgivningen 

2.1 Lov om spesialisthelsetjenester  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61 

2.2 Lov om psykisk helsevern 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62 

2.3 Helse- og omsorgstjenesteloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 

2.4 Pasientjournalloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42 
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3 Pasient- og brukerrettighetsloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63  

 

4 Helsepersonelloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 

5 Helsetilsynsloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15  

6 Forsøksloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-06-26-87 

7 Kommuneloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107 
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Vedlegg 4.  

Høringsutkast – Vedlegg 2 til kontrakt om forsøksordning med 
kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS):  

Dokumentasjon av tjenester som utføres av henholdsvis DPS og 
kommune på tidspunkt for overføring av driftsansvar 

Dokumentasjon av status for …DPS og …kommune(r)   

Her framstiller partene dokumentasjon av tjenestene på overføringstidspunktet som er 
nødvendig for å vurdere ivaretakelse av sørge for-ansvarene på overføringstidspunktet og 
for å kunne følge-evaluere forsøket.  
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Vedlegg 5.  

Høringsutkast – Vedlegg 3 til kontrakt om forsøksordning med 
kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS): 

Økonomisk oppgjør for avtalte tillegg mv. i forsøksperioden 

Økonomisk oppgjør for avtalte tillegg mv. 

Her framstiller partene hvordan det økonomiske oppgjøret skal skje for avtalte tillegg mv. 
som oppstår i forsøksperioden. 
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Vedlegg 6.  

Høringsutkast – Vedlegg 4 til kontrakt om forsøksordning med 
kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS):  

Definisjoner 

Ved behov framstiller partene her hvilke definisjoner som skal benyttes ved fortolkningen 
av denne kontrakten med vedlegg og tilleggsavtaler. 
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Vedlegg 7.  

Høringsutkast – Vedlegg 5 til kontrakt om forsøksordning med 
kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS):  

Krav om rapportering 

Her framstiller partene hvordan rapportering skal skje, herunder mal og innholdskrav for 
den årsmelding som kommunen skal sende RHFet. 
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Vedlegg 8.  

Høringsutkast – Vedlegg 6 til kontrakt om forsøksordning med 
kommunal drift av distriktspsykiatriske sentre (DPS): 

Helse- og omsorgsdepartementets brev av 28. januar 2010 – 
RHFenes sørge for-ansvar 

 

De regionale helseforetakene 
  

 
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato 
 201000440 28.01.2010 

 

 
Påminnelse om helseforetakenes plikter etter helselovgivningen og de regionale 
helseforetakenes ”sørge for ansvar” 

I forbindelse med hendelsene ved Asker og Bærum sykehus finner Helse- og 
omsorgsdepartementet ved Eieravdelingen det nødvendig å minne om helseforetakenes plikter 
etter helselovgivningen, herunder pasientrettighetsloven og forsvarlighetskravet i 
spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven.  Vi vil også minne om de regionale 
helseforetakenes ”sørge for” ansvar. 
 
[…] 
 
 
De regionale helseforetakenes ”sørge for ansvar”. 
I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a har de regionale helseforetakene ansvar for å 
sørge for at befolkningen i helseregionen blir tilbudt spesialisthelsetjeneste. Helsetjenester 
som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 
  
”Sørge for ansvaret” stiller krav om at RHFet må utøve en overordnet organisering og styring 
slik at helsetjenesten som tilbys og ytes er forsvarlig. ”Sørge for ansvaret” innebærer blant 
annet at foretaket må ivareta følgende styringsfunksjoner/elementer:  
  
Ansvar for planlegging 
For det første innebærer RHFets ”sørge for ansvar” et ansvar for planlegging.  RHFet må 
vurdere, analysere og planlegge hvordan befolkningen i helseregionen skal få tilstrekkelig og 
forsvarlig helsetjeneste. I dette ligger blant annet at RHFet kjenner reglene som gjelder for 
helsetjenesten, har oversikt over behov og tilbud for helsetjeneste, samt har oversikt over 
områder med svikt eller fare for svikt. Ved utarbeidelse av planer/tiltak innenfor et RHF må det 
foretas risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til iverksettelse av tiltakene. Det må også 
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planlegges hvordan eventuell fare for svikt og svikt ved gjennomføringen av planer/tiltak skal 
håndteres.  
  
Ansvar for gjennomføring av planer og tiltak 
For det andre innebærer ”sørge for ansvaret” at RHFet har ansvar for å gjennomføre egne 
planer og tiltak som forutsatt og til fastsatt tid, slik at helsetjenesten som tilbys og ytes er 
forsvarlig. 
  
Ansvar for evaluering 
For det tredje innebærer ”sørge for ansvaret” at RHFet evaluerer gjennomføringen av planene 
og tiltakene. RHFet må evaluere om planene/tiltakene følges, effekten av planene/tiltakene og 
om gjennomføringen av planene/tiltakene har medført at det har oppstått områder med fare for 
svikt eller svikt som må håndteres for at foretaket skal kunne ha et forsvarlig tjenestetilbud. 
Dette innebærer bl.a. at RHFet på eget initiativ må innhente styringsinformasjon.  
  
Ansvar for korrigering 
For det fjerde er et helt grunnleggende element av ”sørge for ansvaret” at RHFet har ansvar for 
å korrigere uforsvarlige forhold.  Ansvaret innebærer at RHFet på eget initiativ må iverksette 
korrigerende tiltak dersom det i helseregionen ikke tilbys eller ytes tilstrekkelige og 
forsvarlige helsetjenester.  
 
                                        Med vennlig hilsen 
 
 
  
 
Kari Sønderland e.f.              Per Bleikelia e.f. 
ekspedisjonssjef     ekspedisjonssjef  
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Vedlegg 9.  

Høringsutkast – Utfyllende merknader/veiledning til kontrakt om 
forsøksordning med kommunal drift av distriktspsykiatriske 

sentre (DPS) 

1 Partene 

Her må begge kontraktspartene identifiseres med firma og organisasjonsnummer fra 
Brønnøysundregistrene. Er det flere kommuner involvert som parter, må det presiseres 
hva slags selskapskonstruksjon som skal opptre på vegne av kommunene som part i denne 
kontrakten, identifisert med firma og organisasjonsnummer. Dersom det er flere 
kontraktsparter innen samme kommune, bør det også avklares nærmere hvem som skal 
opptre som kontaktpunkt eller fullmektig for partene i dette kontraktsforholdet. 

2 Bakgrunn 

Dette er generell informasjon om bakgrunnen for at det settes i verk forsøksordning på 
dette feltet. Innholdet i dette punktet er derfor ikke gjenstand for forhandlinger mellom 
kontraktspartene og kan derfor ikke endres under kontraktsforhandlingene. 

3 Kontraktens struktur 

I dette avsnittet er det vist til hvordan kontrakten er strukturert. Den er organisert med 
vedlegg. 

Dette er dels fordi det er noen rammebetingelser for kontrakten som partene ikke kan 
forhandle om, men må godta slik de er, f.eks. når det gjelder rettslige reguleringer av 
området.  

Vedlegg 2 skal dokumentere status for oppgaveporteføljen i aktuelt DPS og kommunalt 
psykisk helse- og rusarbeid i opptaksområdet på tidspunktet for oppstart av forsøket. 
Også status for aktiviteter som er forutsatt videreført/videreutviklet i forsøksperioden, jf. 
de relevante punktene i kontrakten må inngå i denne dokumentasjonen. Denne 
dokumentasjonen skal danne grunnlaget for evalueringen som følger forsøket. I tillegg 
skal denne dokumentasjonen suppleres med løpende oppdatering, f.eks. når de sentrale 
myndigheter endrer oppdraget til RHFene på dette området, eller dersom det skulle oppstå 
endringer av lokale forhold som bør lede til forhandlinger om kontraktsendring. 

4 Definisjoner 

I dette avsnittet må kontraktspartene under kontraktsforhandlingene sette inn definisjon 
av alle sentrale begrep som benyttes i kontrakten, slik at partene har en felles forståelse av 
hva begrepene betyr. 
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5 Godkjente avvik fra lover, forskrifter og bestemmelser 

Dette gjelder hvordan Kongen (Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter 
forskrift av 11. desember 1992 nr. 1050, etter delegert myndighet i lov 26. juni 1992 nr. 
87 om forsøk i offentlig forvaltning), kan godkjenne avvik fra lovkrav for å kunne 
gjennomføre forsøksordningen. Se utkast til forskrift inntatt som vedlegg 1 til 
høringsnotatet. 

De avvik fra lovgivningen som gjøres gjeldende er uttømmende beskrevet i nevnte 
forskrift/vedtak. Dette avsnittet er derfor ikke gjenstand for forhandlinger mellom 
kontraktspartene. 

6 Formål 

6.1 Formålet i forsøksloven 

Formålet med forsøksloven er gjennom forsøk å utvikle funksjonelle og effektive 
organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig 
oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer. Det skal 
legges særlig vekt på å forbedre den offentlige tjenesteyting overfor borgerne og få til 
best mulig ressursutnyttelse. Ved forsøk som omfatter folkevalgte organer skal det også 
legges vekt på å fremme gode demokratiske styringsformer. 

6.2 Formålet med forsøksordningen  

Formålet med forsøksordningen er å se DPS-tjenestene som en større del av et større og 
samlet offentlig tilbud til pasienter med psykiske helseproblemer, som regionale 
helseforetak og kommuner samlet sett har ansvar for. Det lovpålagte ansvaret for at 
pasienter skal motta nødvendig helsehjelp er dels lagt på de regionale helseforaktene og 
dels på kommunene. De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjenester 
til befolkningen, herunder blant annet spesialisert utredning og behandling av psykiske 
lidelser. Kommunene skal sørge for lavterskel kommunale helse- og omsorgstjenester, 
blant annet for pasienter med psykiske helseproblemer. Staten har valgt å dele opp 
ansvaret på denne måten, men det forutsetter nødvendigvis samarbeid og sømløse 
overganger. Kommunene og de regionale helseforetakene har sammen ansvaret for hele 
kjeden av pasientbehandling fra kommunale helsetjenester til spesialisert behandling. 

For pasientene spiller det liten rolle hvem som gir helsehjelpen. Pasientene vil bevege seg 
frem og tilbake mellom nivåene, men de skal oppfatte helsetjenesten som en helhet. God 
samhandling mellom nivåene er nødvendig for å kunne ivareta pasientenes behov for 
kontinuerlig, helhetlig og sømløs helsehjelp. Helse- og omsorgsdepartementet har over 
flere år fremhevet behovet for mer og bedre samhandling, jf. samhandlingsreformen og 
oppfølging på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I praksis vil og må derfor helseforetak 
og kommuner samarbeide tett om ivaretakelsen av pasientene for å kunne utføre sitt 
lovpålagte ansvar for tjenestetilbudet. Se omtale av samarbeid mellom kommuner og 
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regionale helseforetak på side 333-335 i Prop. 91 L (2010.2011) Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

Formålet med forsøksordningen er å innhente erfaringer med at noen større kommuner 
med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse får et mer samlet driftsansvar for å yte tjenester 
til mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet, med sikte på mer koordinerte 
tjenester, bedre samhandling og mer effektiv ressursutnyttelse. DPS er en 
spesialisthelsetjeneste. Det lovbestemte sørge for-ansvaret skal forbli hos RHF i denne 
prøveordningen. Ordningen skal baseres på avtale mellom kommune og RHF, som sikrer 
at DPS kan fortsette å tilby og utvikle spesialiserte tjenester og som samtidig gir 
kommunene råderett over ressursene i DPS med frihet til nå organisere tilbudet i 
sammenheng med kommunale tjenester. RHF beholder ansvaret for sykehusavdelingene, 
og tett samarbeid mellom sykehus og kommunalt drevet DPS vil være en forutsetning. 
Gjeldende pasient- og brukerrettigheter skal videreføres i forsøket. Forsøksordningen skal 
evalueres. 

Med driftsansvar menes ansvar for budsjett og økonomisk resultat, arbeidsgiveransvar 
(med mindre det ligger hos privat tjenesteyter), ansvar for å forvalte og prioritere samlede 
ressurser, koordinering ift. andre tjenester og for at virksomheten drives iht. avtaler med 
RHF, gjeldende lov- og regelverk, samt tilrettelegging for drift iht nasjonale faglige 
retningslinjer og veiledere. 

6.3 Formålet i kontrakten 

Her skal partene forhandle frem og nedtegne i kontrakten de konkrete målsetningene med 
den ordningen som avtales i kontrakten. Dette skal skje innenfor de rammebetingelsene 
som er gitt i oppdraget og i vedleggene til kontrakten. Dette kan gjøres ved å dele inn 
denne delen av kontraktsforhandlingen i en prosessuell del og en materiell del. I den 
prosessuelle delen kan man avtale hvordan partene skal samhandle seg frem til de 
konkrete målsetningene før oppstart av kontraktsforholdet og hvordan prosessen skal 
være for samhandling om nødvendige endringer av målsetningene underveis. Det skal 
også beskrives de konkrete målsetningene man i en slik prosess er blitt enige om og som 
settes inn i kontrakten.  

7 RHFenes sørge for-ansvar og kommunenes driftsansvar 

Innledning 

Her må partene finne frem til formuleringer som balanserer hvordan partenes ansvar og 
myndighet skal være i forsøksordningen. På den ene side må det regionale helseforetakets 
sørge for-ansvar etter spesialisthelsetjenesteloven ivaretas ved god informasjon og 
rapportering i et transparent system. På den andre siden må det i forsøksordningen gis 
tilstrekkelig frihet til kommunen, slik at det kan tas ut gevinster ved synergi mellom den 
kommunale helsetjenesten på psykisk helse- og rusfeltet og de tjenester DPSet skal 
levere. 
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7.1 RHFenes sørge for-ansvar 

Dette er en beskrivelse av RHFenes lovpålagte sørge for-ansvar og er derfor ikke noe som 
kan endres under kontraktsforhandlingene. Det eneste partene kan forhandle om her, er 
mere konkrete detaljer om hvordan man skal samhandle i form av informasjon og 
rapportering (skriftlig og i møter), slik at RHFet kan forsikre seg om at sørge for-ansvaret 
blir oppfylt på en god måte. Se vedlegg 6 som konkretiserer innholdet i sørge for-
ansvaret. 

7.2 Kommunens driftsansvar 

Dette punktet kan justeres under kontraktsforhandlingene for å fange opp lokale 
forskjeller og behov. Det er i dette punktet viktig at partene forhandler om følgende 
temaer: 

− Hvordan sikre at pasientene i kommunalt drevet DPS får minst like kvantitativt og 
kvalitativt gode tjenester som før denne kontrakten inngås? 

− I de tilfellene der det er flere kommuner som samarbeider i forsøket; Hvordan sikre at 
de minste kommunenes pasienter får minst like kvantitativt og kvalitativt gode 
tjenester som før denne kontrakten inngås? 

− I de tilfeller beslutninger omhandler både faglig kvalitet og drift, må kontrakten 
beskrive hvem som har beslutningsmyndighet. Dette kan, for eksempel, omhandle: 

− Styringslinjen for det medisinsk faglige ansvaret, 

− Tydelige ansvarslinjer for kommunale helse- og omsorgstjenester, 
spesialisthelsetjenester og ved samtidige tjenester, 

− Ansettelser og kompetansekrav, 

− Omdisponering av personell, 

− Uenighet om hva som ligger i hverandres ansvar, 

− Budsjettering som hindrer utførelse av spesialisthelsetjenesteoppgaver, 

− Melderutiner dersom ansatte vurderer at virksomheten ikke driftes slik at de kan 
utføre sine plikter i tråd med lov/forskrift. 

− Problemstillinger knyttet til pasientskader og uønskede hendelser.  
− Hvordan overføre driftsansvaret i praksis? 
− Når det gjelder finansieringen vises det til punkt 22. 

7.3 Plan for tjenestetilbud i forsøksperioden 

Her skal det tas inn i kontraktene de planer kommunen(e) har lagt for dimensjonering, 
innretning og organisering av det kommunalt drevne DPSet i forsøksperioden 

8 Status ved inngåelse av kontrakten. Endringer 

8.1 Innhold og omfang 

Her må partene gi informasjon i samsvar med vedlegg 2 til kontrakten, jf. punkt 3 over. 
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8.2 Plan for tjenestetilbudet i forsøksperioden 

Her må kommunen utarbeide en samlet overordnet plan for driften av DPSet, som tas inn 
i kontrakten etter avtale med RHFet. 

8.3 Endringer 

I dette avsnittet er partenes rettigheter og plikter når det oppstår behov for endringer av 
kontrakten beskrevet. Partene må, innenfor denne rammen, forhandle om hvordan dette 
endringsarbeidet skal utføres i praksis. 

9 Pasientrettigheter 

9.1 Generelt 

Avsnittet om pasientrettigheter er viktig fordi det her skal klargjøres at 
pasientrettighetene ikke skal svekkes under forsøksordningen, men at formålet, tvert imot, 
er å styrke pasientrettighetene. 

Dette innebærer at kontraktspartene, når de forhandler om dette punktet, må holde seg 
innenfor de gitte rammebetingelser, må forhandle om hvordan pasientrettighetene kan 
styrkes ved forsøksordningen, samt hvordan man i denne forsøksordningen kan 
konkretisere hvordan det skal gjøres i praksis. 

Dette er en beskrivelse av de rettslige rammebetingelser når det gjelder 
pasientrettighetene på dette området, og er ikke gjenstand for forhandlinger mellom 
kontraktspartene. Disse rammebetingelsene anses å være så viktige at noen hovedpunkter 
må tas inn i selve kontrakten, selv om de også er beskrevet i vedlegg 1 til kontrakten. 

Det samme gjelder pasientenes rett til informasjon og til å medvirke til behandlingen.  

Kommunalt drevet DPS og kommunen skal sørge for at pasienten får informasjon om 
behandlingens innhold og bidra til at pasienten kan medvirke og gis medbestemmelse i 
eget behandlingsprogram, jf. pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3. I den 
utstrekning helseforetakene i helseregionen benytter standardformularer for informasjon 
til pasienten, skal kommunen og kommunalt drevet DPS sørge for at samlet informasjon 
til pasienten også inkluderer denne informasjonen. 

Kommunalt drevet DPS skal informere pasienten/henvisende instans om forventet 
ventetid for behandling og holde seg informert om ventetiden ved andre 
behandlingsinstitusjoner, i og utenfor egen helseregion. Pasienten skal videre informeres 
om behandlingen og forventet resultat, jf. prioriteringsforskriftens § 5. 

Kommunen og kommunalt drevet DPS skal også informere pasienten om gjeldende lover 
og forskrifter, herunder klagerett. Dette er så viktige rettigheter at det bør tas inn noe i 
selve kontrakten om dette. De er heller ikke gjenstand for forhandlinger mellom partene. 

Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til å få 
utarbeidet individuell plan. Kommunene og spesialisthelsetjenesten har på visse vilkår 
plikt til å utarbeide individuell plan, jf. pasient- og brukerrettighetslovens § 2-5, jf. helse- 
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og omsorgstjenestelovens § 7-1, spesialisthelsetjenestelovens § 2-5 og lov om etablering 
og gjennomføring av psykisk helsevern § 4-1. 

Partene må utvikle felles rutiner for utarbeiding av individuell plan der slike ikke 
foreligger, og, i nødvendig utstrekning, ta det de avtaler om dette inn i kontrakten. 

9.2 Pasienterfaringsundersøkelser 

Denne forsøksordningen skal evalueres. Det er viktig at evalueringen innbefatter en 
brukerundersøkelse fra de pasientene som berøres av forsøksordningen. Dette skal være 
en undersøkelse som gjøres i form av en kvalitativ undersøkelse. Kontraktspartene skal 
her avtale når og hvordan denne brukerundersøkelsen skal utføres, ved forsøksordningens 
start, underveis og ved avslutningen av forsøksordningen. Pasienter i kommunalt drevet 
DPS skal også få mulighet til å delta i nasjonale målinger av brukeropplevd kvalitet. 

10 Tvungent psykisk helsevern 

Her må partene avtale helt konkret hvordan behandlingen av saker der bruk av tvungent 
psykisk helsevern skal vedtas skal behandles, dels for å sikre at lovkravene til bruk av 
tvungent psykisk helsevern oppfylles, herunder at pasientens rettssikkerhet ivaretas, se 
vedlegg 1. Det må også avtales mer konkret hvordan det skal sikres at RHFet har kontroll 
med bruk av tvungent psykisk helsevern, samt at tilsynsmyndighetene skal få tilstrekkelig 
innsyn når de vil utføre tilsyn med bruk av tvungent psykisk helsevern. 

Psykisk helsevernloven/forskriften oppstiller en rekke materielle krav og 
saksbehandlingsregler til etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, herunder 
tvungent vern. Ettersom det ligger i premissene for forsøket med kommunale DPS at 
disse skal kunne ivareta de samme oppgaver som i dag ivaretas av DPS som del av 
helseforetak, må det kommunale DPS organiseres og ha ressurser slik at de også kan 
oppfylle disse kravene.  

Noen forhold som man må være oppmerksom i den forbindelse er følgende: 

− Dersom det er aktuelt å etablere tvungent vern, jf. phvl. §§ 3-2 og 3-3, i et kommunalt 
drevet DPS bør man være oppmerksom på kravet om undersøkelse av uavhengig lege. 
Det kommunalt drevne DPS-et kan ikke organiseres på en slik måte at det blir så tett 
forbindelse mellom lege som henviser til tvungent vern (fastlege eller legevakt) og 
DPS som innlegger til tvungent vern, at førstnevnte ikke kan sies å være uavhengig av 
DPS-et. Da vil vedkommende lege være inhabil, jf. helsepersonellovens § 15. Disse 
tjenestene kan altså ikke organiseres under samme ledelse, og bør heller ikke 
kjennetegnes av tett kontakt og/eller avhengighetsforhold mellom enhetene der 
undersøkende og innleggende lege arbeider, for eksempel av stor grad av felles 
lokaler og fasiliteter, og/eller løpende fellesmøter. Se nærmere i rundskriv IS-9/12 
under kommentarene til § 3-3. 

− Forskriften kapittel 1 – stiller krav til godkjenninger av institusjoner som skal være 
ansvarlig for, eller utføre tvang (Helsedirektoratet godkjenner), og inneholder 
materielle krav og bemanningskrav, blant annet krav til ansettelse av legespesialist og 
psykologspesialist og til døgnkontinuerlig tilgjengelighet.  



Side 297 av 301 

− Det må sikres etablering av kontrollkommisjoner for ev. kommunalt drevne DPS, jf. 
phvl. § 6.  

11 Organisering og samarbeid 

11.1 Samarbeid om overordnet organisering av tjenestene 

Her skal de overordnede prinsippene for organisering av den virksomheten kommunen 
skal drive avtales og beskrives, herunder skal det beskrives hvordan: 

− Prinsippene for fordeling av ansvar i virksomheten skal være 
− Prinsippene for fordeling av beslutningsmyndighet 
− Prinsippene for fordeling av arbeidsoppgaver. 

11.2. Samarbeidsmøter 

I dette avsnittet skal kontraktspartene forhandle frem og nedtegne i kontrakten mer 
konkret hvordan samhandling og samarbeid skal skje i kontraktsperioden. Det er viktig at 
partene presiserer hvordan man i praksis skal overføre ansvaret for DPSets virksomhet fra 
statlig (RHF) til kommunal drift, samtidig som RHFet beholder sørge for-ansvaret i 
spesialisthelsetjenesteloven. En slik overføring av oppgaver, myndighet og ressurser 
krever transparens i alle ledd i kontraktsforholdet, slik at RHFet får den informasjon som 
er nødvendig for å kunne forsikre seg om at sørge for-ansvaret oppfylles på en 
tilfredsstillende måte. Det er også viktig at det avklares i kontrakten hvordan partene skal 
sikre at pasientene får nødvendig helsehjelp ved faglig forsvarlige helsetjenester av minst 
samme kvantitet og kvalitet som i dagens ordning. 

Her beskrives i detalj hvordan kontraktspartene skal samarbeide ved bruker av møter, 
både på ledernivå og i det daglige på det mer operative nivået. 

12 Krav til pasientsikkerhet, kvalitet, service og kompetanse 

12.1 Generelt 

I dette punktet skal det kontraktsfestes hvilke krav som skal stilles til det kommunalt 
drevne DPSet når det gjelder kvalitet, service og kompetanse på det personellet som skal 
utføre tjenestene. Fokuset skal være tjenestekvalitet og pasientsikkerhet. 

12.2 Pasientsikkerhet 

Her skal kontraktspartene forhandle frem de mer detaljerte bestemmelser om hvordan 
partene under forsøksordningen skal sørge for pasientsikkerheten, ved å oppfylle kravene 
i de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, nasjonale faglige retningslinjer, nasjonale 
veiledere og hva som anses som faglig forsvarlig behandling av de ulike pasientgruppene. 



Side 298 av 301 

12.3 Kvalitetsdata (kvalitetssystem) 

Det er to sider av dette temaet som partene skal forhandle frem og nedtegne i kontrakten 
konkrete løsninger av: 

− Hvordan internkontrollplikten etter helselovgivningen skal ivaretas, se for eksempel: 

− Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten (er under revisjon) - 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-12-20-1731 

− Forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og 
helsepersonell som yter helsehjelp - 
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/legemiddelhandteringsforskriften-med-
kommentarer-rev  

− Hvordan internkontrollplikten etter arbeidsmiljølovgivningen skal ivaretas 

− https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355. Dette er oppdaterte 
regler om HMS i arbeidsrettslig forstand.  

− Det kan være at det her bør presiseres at når kommunen overtar driftsansvaret for 
DPSet fra RHFet, skjer det en virksomhetsoverdragelse fra statlig til kommunal 
virksomhet, og at dette utløser rettigheter for de tilsatte i DPSet, jf. kapittel 16 i 
lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62.  

12.4 Kvalitetsindikatorer 

Her skal partene identifisere og nedtegne hvilke kvalitetsindikatorer som skal gjelde for 
forsøksvirksomheten. Det skal også konkretiseres i kontrakten hvordan det skal måles og 
rapporteres på kvalitet. Her må det sikres at de til enhver tid gjeldende kravene til 
registrering av kvalitetsindikatorer i spesialisthelsetjenesten er inkludert.  

12.5 Krav til personell og kompetanse 

Her skal partene identifisere og nedtegne helt konkret hva slags krav som skal stilles til 
personellet som skal delta i forsøksordningen, samt hva slags kompetanse som kreves. 
Det skal også forhandles frem konkrete løsninger når det gjelder kompetanseutvikling. 

13 Offentligrettslige krav 

Her skal kontraktspartene identifisere og nedtegne hvilke offentligrettslige tillatelser som 
kreves for kommunal drift av DPS, samt hvordan disse tillatelsene skal skaffes. 

14 Forskning og utvikling 

Her skal kontraktspartene identifisere og nedtegne hvilke tiltak som skal gjelde i 
kontrakten på området forskning og utvikling. 
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15 Tilsyn 

Her skal partene identifisere hvilke statlige tilsynsordninger som vil gjelde for 
forsøksordningen, samt hvilke tiltak som skal iverksettes på dette området. 

Det er også viktig at kommunen/kommunalt drevet DPS varsler RHFet dersom det settes i 
verk tilsyn, men også dersom det oppstår en eller annen irregulær situasjon som RHFet 
bør gjøres kjent med for å kunne ivareta sitt sørge for-ansvar. 

16 Forsikring 

Kommunalt drevne DPS vil falle inn under pasientskadeordningen, jf. lov15. juni 2001 
nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) - 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-53  

Det må også identifiseres hvilke andre forsikringsordninger som er nødvendige for 
forsøksordningen. 

17 Pensjon 

Det anses ikke hensiktsmessig å flytte pensjonsrettighetene til medarbeiderne som blir 
med over til det kommunalt drevne DPS-et i forsøksperioden. Dette bør avtalefestes.  

18 Force Majeure 

Dette er en bestemmelse som regulerer partenes stilling dersom det skulle skje en 
uforutsett hendelse som faller inn under det rettslige begrepet force majeure. Partene skal 
kontraktsfeste konkrete varslingsregler for slike situasjoner og hvordan man kan 
forebygge skade, eventuelt hva som skal skje dersom skade oppstår. Dette bør bygges på 
gjennomførte sårbarhets- og risikovurderinger. 

19 Mislighold 

Her skal partene diskutere mer konkret hva som er mislighold (forsinkelse eller mangler) 
ved oppfyllelse av kontrakten, regler om hvordan reklamasjon skal skje, samt hvilke 
mangelsbeføyelser som kan gjøres gjeldende (prisavslag, omlevering, erstatning e.l.) både 
for alminnelig mislighold og når misligholdet er så vesentlig at kontrakten kan heves. 

20 Offentlighet 

Dette er ikke gjenstand for forhandlinger, siden slike kontrakter er offentlige etter lov 19. 
mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). - 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-53.  

Offentleglova inneholder enkelte hjemler for å unnta opplysninger fra offentlighet, jf. i 
denne forbindelse særlig offentleglova § 13, jf. forvaltningslovens § 13, første ledd nr. 1 
og 2, som åpner for at opplysninger i kontrakten kan unntas offentlighet dersom den 
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inneholder taushetsbelagte personopplysninger eller forretningshemmeligheter - 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10.  

21 Kontraktsperiode 

Dette er ikke gjenstand for forhandlinger siden det bare er en gjentakelse av hva som står 
i forsøksloven. 

22 Finansiering 

22.1 Generelt 

I dette punktet skal partene forhandle og nedtegne hvordan forsøksordningen mer 
detaljert skal finansieres. 

I denne kontrakten vil dette være et fundament for diskusjonen mellom partene om 
RHFets økonomiske bidrag til det kommunalt drevne DPSet i forsøksperioden, dette for å 
sikre samme nivå på finansieringen som da DPSet ble drevet av RHFet. Partene må her 
avklare hvilken informasjon de trenger for å kunne avklare hva slags nivå det har vært på 
DPSets virksomhet før inngåelse av denne kontrakten, samt hva som skal til for at 
virksomheten skal opprettholde samme nivå under forsøksperioden. 

I kontrakten vil dette være et fundament for diskusjonen mellom partene om 
kommunen(e)s økonomiske bidrag til de kommunale tjenestene til pasienter innen psykisk 
helse- og rusfeltet, dette for å sikre samme nivå på finansieringen av den samordnete 
helsehjelpen innen rus og psykisk helse som før kommunen overtar ansvaret for driften av 
DPSet. 

22.2 Finansiering, inkludert finansiering av det kommunale psykisk helse- og 
rusarbeidet 

Partene skal, bygget på informasjonen som nevnt under punkt 21.1 foran, forhandle frem 
en kontraktsbestemmelse som viser hvordan partene vil finansiere forsøksordningen, slik 
at den tilfredsstiller myndighetenes krav og oppfyller de forpliktelser som følger av denne 
kontrakten. 

Hovedfinansieringskilde for driften i forsøksperioden skal være et avtalt årlig 
overføringsbeløp fra det regionale helseforetaket til kommunen. Grunnlaget for 
overføringen skal være RHFets kostnader for drift av det aktuelle DPS.  

For oppstartsåret bør rammen være basert på driftskostnadene ved DPSet året forut for 
forsøksperioden, tillagt den generelle prosentvise veksten i overføringer til regionale 
helseforetak og tillagt andel av eventuelle felleskostnader for fellestjenester som i 
forsøksperioden må utføres av kommunen. I tillegg til dette skal medtas midler fra 
kommunens tilbud innen tjenester på psykisk helsetjeneste og rusarbeid. 

Årlig regulering av ramme bør skje på grunnlag av den generelle prosentvise 
inntektsvekst for de regionale helseforetak. 
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Ved avslutning av forsøket bør den regulerte årlige rammen danne grunnlag for 
tilbakeføring fra kommune til det regionale helseforetaket.  

Det bør kunne avtales direkte mellom ansvarlig kommune og regionalt helseforetak mulig 
tillegg til årlig ramme ved eventuelt nye tjenestetilbud eller forutsetninger om andre 
vesentlige endringer i tjenestetilbudet ved DPS-et. 

23 Informasjon og rapportering 

23.1 Generelt 

I dette kontraktspunktet skal partene forhandle frem mer detaljerte regler om informasjon 
og rapportering om hvordan forsøksordningen drives og hvilke resultater som oppnås. 

23.2 Innsyn 

Her avtales mer konkret når og hvordan RHFet kan kreve innsyn i kommunen/DPSets 
dokumentasjon under forsøksordningen. Det for at RHFet skal kunne kontroller at sørge 
for-ansvaret blir oppfylt. 

24 Reforhandling 

I dette punktet skal kontraktspartene identifisere hendelser eller forhold (bristende 
forutsetninger) som er av så vesentlig art at kontrakten bør kunne reforhandles, hvordan 
slike situasjoner skal varsles, samt hva som skal kunne reforhandles mellom partene.  

25 Tvisteløsning 

Dette punktet er ikke gjenstand for forhandlinger mellom partene. Eventuelle tvister 
mellom partene skal fortrinnsvis løses ved forhandlinger.  

26 Evaluering av forsøksordningen 

Forsøksordningen skal evalueres. I dette kontraktspunktet skal partene avtale hvordan 
evaluering skal skje helt konkret, ved start av forsøksordningen, underveis og når 
forsøksordningen avsluttes. Evalueringen må skje i henhold til de krav som fastsettes av 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
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Høringsinstanser 

 

ADHD Norge 

Akademikerne  

Arbeids- og velferdsdirektoratet  

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem 

Autismeforeningen i Norge 

Actis 

AKAN 

A-larm 

Alternativ til vold – behandlings- og kompetansesenter 

Anonyme alkoholikere 

 

Barneombudet 

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet  

Bedriftsforbundet 

Bipolarforeningen 

Blå Kors Norge 

Borgestadklinikken 

Brukerforeningen LAR-NettNorge 

Brukerorganisasjonen for LARiNord (Marborg) 

Barn av rusmisbrukere (BAR) 

 

Datatilsynet  

Delta 

De fylkeskommunale eldrerådene 

Den norske Advokatforening  

Den norske Dommerforening 

Den norske jordmorforening 

Den norske legeforening 

Den norske Revisorforening 

Den norske tannlegeforening 

Departementene 

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål 

Direktoratet for e-helse 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Fagforbundet  

Fagrådet innen rusfeltet i Norge 

Fellesorganisasjonen FO 

Finans Norge 

Folkehelseinstituttet 

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 

Forbundet mot rusgift 

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring 

Forskningsstiftelsen FAFO 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  
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Foreningen for Human Narkotikapolitikk 

Frelsesarmeen 

 

Helsedirektoratet 

Helse- og sosialombudet i Oslo  

Helsetjenestens Lederforbund 

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 

Hovedorganisasjonen Virke  

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse 

 

Innovasjon Norge 

Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi 

 

JURK 

Juss-Buss 

Jussformidlingen 

Jusshjelpa 

 

Kirkens bymisjon 

Kommunalbanken 

Kommunal landspensjonskasse 

Konkurransetilsynet 

Kreftforeningen 

Kriminalomsorgsdirektoratet  

KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 

 

Landets fylkeskommuner 

Landets fylkesmenn 

Landets helseforetak 

Landets høgskoler (m/helsefaglig utdanning) 

Landets kommuner 

Landets pasient- og brukerombud 

Landets private sykehus 

Landets regionale helseforetak 

Landets universiteter  

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

Landsforeningen we shall overcome 

LAR Nett Norge 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS) 

Legeforeningen 

Likestillingssenteret 

 

Mental Helse Norge 

Mental Helse Ungdom 
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MIRA-senteret   

 

NAPHA 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 

Nettverket for private helsevirksomheter 

Norges forskningsråd 

Norges Handikapforbund  

Norges Juristforbund 

Norges kommunerevisorforbund 

Norges Tannteknikerforbund  

Norsk Ergoterapeutforbund 

Norsk forbund for utviklingshemmede 

Norsk forening for psykisk helsearbeid 

Norsk Fysioterapeutforbund 

Norsk Helse- og velferdsforum 

Norsk Kiropraktorforening 

Norsk Manuellterapeutforening 

Norsk Pasientforening 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 

Norsk Pensjonistforbund 

Norsk psykiatrisk forening 

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)  

Norsk Psykologforening 

Norsk rådmannsforum 

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH) 

Norsk sykepleierforbund 

Norsk Tannpleierforening 

Norsk Tjenestemannslag (NTL) 

Norsk Tourette Forening 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

 

Opus Systemer AS 

Organisasjonen Voksne for Barn  

 

Parat 

Parat Helse 

Pasientskadenemnda 

Personvernnemnda 

Praksiseierforeningen 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening  

ProLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR 

Pårørendealliansen 

 

Regjeringsadvokaten 

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse 

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 

Riksrevisjonen 

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser) 

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 
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Rådet for psykisk helse   

 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO 

Sametinget 

Senter for medisinsk etikk  

SINTEF Helse 

SPEKTER 

Spiseforstyrrelsesforeningen 

Skattedirektoratet 

Spilleavhengige i Norge 

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) 

Statens helsepersonellnemnd  

Statens helsetilsyn 

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 

Statens legemiddelverk 

Statens pensjonskasse 

Statens seniorråd  

Statistisk sentralbyrå (SSB) 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen   

Sysselmannen på Svalbard 

Stiftelsen Fransiskushjelpen 

Stiftelsen Kraft 

Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre 

Stiftelsen iOmsorg 

 

Unio 

Utdanningsdirektoratet 

Utdanningsforbundet 

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) 

Yngre legers forening 
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