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Saknr: 19/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.05.2020 

Arkivsaksnr: 

20/944 

Sak nr: 

19/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

19/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.03.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 27.03.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 27.03.20 

 



Saknr: 20/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.05.2020 

Arkivsaksnr: 

20/921 

Sak nr: 

20/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

20/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering 

 

 

Saksopplysninger: 

 

I henhold til sak om delegering fra Formannskapet (FSK) til Kommunestyret (KST) ifb.med 

koronautbruddet, vedlegges her alle protokoller fra saker som er vedtatt i FSK etter delegert myndighet 

fra KST. 

 

I tillegg vedlegges andre referatsaker 

 

Vedlegg: 

 

FSK sak 111-20 (20-153) 

FSK sak 80-20 (20-376) 

FSK sak 81-20 (20-124) 

FSK sak 82-20 (20-547) 

FSK sak 83-20 (19-142) 

FSK sak 87-20 (17-3316) 

FSK sak 95-20 (20-618) 

FSK sak 100-20 (19-2326) 

FSK sak 105-20 (20-341) 

FSK sak 106-20 (18-685) 

FSK sak 107-20 (19-2963) 

FSK sak 112-20 (19-1267) 

FSK sak 117-20 (20-459) 

FSK sak 118-20 (18-55) 

FSK sak 119-20 (18-2148) 

FSK sak 120-20 (20-581) 

FSK sak 121-20 (20-739) 

FSK sak 122-20 (20-737) 

FSK sak 124-20 (20-425) 

FSK sak 125-20 (20--722) 

FSK sak 130-20 (20-672) 

FSK sak 136-20 (20-824) 

FSK sak 137-20 (20-785) 

Avkastningsrapport Frøya Kommune april 2020 

Minofas-styremøtereferat 160120 

Protokoll årsmøte 2020 Frøya næringsforum 

Protokoll årsmøte Rmn SA signert 



Saknr: 20/20 

Rapport fra arkeologisk registrering 

Referat møte i styringsgruppa 12.02.20 

Referat møte i styringsgruppa 11.03.20 

Referat representantskapsmøtet signert 2020(56378) 

Årsregnskap og årsberetning 2019 Rmn 

Revidert budsjett 2020 Rmn årsmøte 

Konstituering av brannsjef i frøya kommune fra 01.06.20 

 
 

 



Saknr: 21/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.05.2020 

Arkivsaksnr: 

20/913 

Sak nr: 

21/20 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

044 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

21/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

OPPHEVING AV DELEGASJON GITT TIL FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG (HOAT) - 

KORONATILTAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret opphever delegasjon gitt til  

 

1. Formannskapet i K- sak 16/20 

 

2. Hovedutvalg for almenne og tekniske tjenester i K- sak 14/20 

 

3. Kommunedirektøreren oppdaterer delegasjonsreglementet i hht til dette vedatket 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoller fra K-sak 16/20 og K-sak 14/20 

Protokoll og saksfremlegg fra K-sak 142/19 

 

Saksopplysninger:   

 

Landet åpner nå gradvis opp, og fra 07.05.20 igjen lov til å samle 50 personer i samme rom, med 

tilrettelegging i form av avstand, og andre nødvendige smittetiltak. Se www.fhi.no sine sider og kommunens 

hjemmeside for grundig informasjon om dette. 

 

Dette betyr at kommunen kan avholde fysiske møter igjen, med de tilrettelegginger som er pålagt fra 

myndighetene.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at kommunestyret tilbakekaller sine delegeringer gitt i møtet 27.03.20 i sak 

16/20 og sak 14/20 med begrunnelser i tiltak ifb.m koronakrisen.  

 

Dette betyr at  

 Hovedutvalg for almenne og tenkniske tjenester, igjen har delegert myndighet som vist i K-sak 142/19 

 Formannskapet,- fra 29.05.20 igjen har delegert myndighet som vist i K-sak 142/19 

 

Slik delegeringen forelå FØR Covid-19 – krisen. 

 

Kommunedirektøreren oppdaterer delegasjonsreglementet i hht til dette vedtaket. 

 

 



Saknr: 22/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.05.2020 

Arkivsaksnr: 

20/651 

Sak nr: 

22/20 

Saksbehandler: 

Frode Larsen 

Arkivkode: 

U63 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

42/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 14.05.2020 

22/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

DELEGERING AV MYNDIGHET FOR BEHANDLING AV SALGS- OG 

SERVERINGSBEVILLINGER  

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til Kommunestyret: 

 

Kommunestyret gir kommunedirektøren delegert myndighet til: 

 

1. Tildeling av salgsbevillinger, samt utvidelse av salgssted eller bruk av bevilling utenfor 

salgsstedet for enkeltanledninger i medhold av alkoholloven § 1-7 

2. Tildeling av salgsbevillinger til enkeltanledninger, herunder godkjenning av salgssted og 

ansvarshavende  

3. Foreta reaksjoner/prikktildeling ved overtredelse av alkoholloven jfr. alkoholforskriftens § 10-3 

4. Tildeling av serveringsbevilling etter lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

 

Tildeling gjøres ihht aktuelt lovverk, alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens retningslinjer for 

arbeidet med saker etter alkoholloven. 

Delegerte vedtak refereres til hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 14.05.2020 sak 42/20 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret gir kommunedirektøren delegert myndighet til: 

 

5. Tildeling av salgsbevillinger, samt utvidelse av salgssted eller bruk av bevilling utenfor salgsstedet for 

enkeltanledninger i medhold av alkoholloven § 1-7 

6. Tildeling av salgsbevillinger til enkeltanledninger, herunder godkjenning av salgssted og 

ansvarshavende  

7. Foreta reaksjoner/prikktildeling ved overtredelse av alkoholloven jfr. alkoholforskriftens § 10-3 

8. Tildeling av serveringsbevilling etter lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

 

Tildeling gjøres ihht aktuelt lovverk, alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens retningslinjer for arbeidet 

med saker etter alkoholloven. 

Delegerte vedtak refereres til hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester. 

Enstemmig. 

 

 

 



Saknr: 22/20 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gir kommunedirektøren delegert myndighet til: 

 

1. Tildeling av salgsbevillinger, samt utvidelse av salgssted eller bruk av bevilling utenfor salgsstedet for 

enkeltanledninger i medhold av alkoholloven § 1-7 

2. Tildeling av salgsbevillinger til enkeltanledninger, herunder godkjenning av salgssted og 

ansvarshavende  

3. Foreta reaksjoner/prikktildeling ved overtredelse av alkoholloven jfr. alkoholforskriftens § 10-3 

4. Tildeling av serveringsbevilling etter lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

 

Tildeling gjøres ihht aktuelt lovverk, alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens retningslinjer for arbeidet 

med saker etter alkoholloven. 

Delegerte vedtak refereres til hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester. 

 

Vedlegg: 

 

Gjeldende retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven 

 

Saksopplysninger:   

 

Ut fra alkohollovens § 1-7 gis bevilling for salg og skjenking av kommunen, med mindre det gis statlig 

bevilling etter kapittel 5.  

I utgangspunktet er bevillingsmyndigheten lagt til kommunestyret etter lov om alkoholholdig drikk m.v. 

(alkoholloven) og Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven).  

Bevillingsmyndigheten kan imidlertid delegeres, for eksempel til administrasjonen, i henhold til 

delegasjonsreglene i kommuneloven. 

Kommunestyret delegerte i forbindelse med saken rundt politisk organisering (kst-sak 14/19) til 

kommundirektøren å behandle følgende: 

 

 Skjenkekontroller (uten anmerkning) og skjenkebevillinger behandles aministrativt ihht ruspolitisk plan. 

Vedtak refereres til hovedutvalg for almenne og tekniske tjenester. 

 

Dette innebærer at alle søknader om skjenkebevillinger, enten det er snakk om fast bevilling eller for en enkelt 

anledning, behandles administrativt.  

 

I forbindelse med denne delegeringen ble ikke salgsbevilninger og utvidelse av salgasbevilninger for en enkelt 

andledning og severingsbevilninger med i delegeringen. I praksis vil det bety at kommunestyret selv måtte 

behandle salgsbevillinger, utvidelse av salgsbevillinger for en enkelt anledning og serveringsbevillinger. I 

tillegg må Hoveutvalg for almenne- og tekniske tjenester selv måtte behandle prikktildeling etter brudd på 

alkoholloven samt være det utvalget som innstiller til kommunestyret med tanke på eventuell inndragning av 

bevilling. 

 

Ved administrativ behandling går selve saksbehandlingsprosessen raskere enn ved den politiske. Det er tydelig 

at næringsaktørene innenfor denne bransjen ønsker rask behandlingstid, noe også som er tilbakemelingen fra 

de politiske utvalgene.  

Kommunedirektøren har ved flere anledninger «hoppet» over f.eks. HOAT som utvalg da søknad må behandles 

før neste HOAT-møte skal gjennomføres. 

 

Siste eksempel på dette er søknad om nettsalg av alhokohol fra Bryggeriet Frøya. 

 



Saknr: 22/20 

I og med at det er politisk behandling på salgsbevillinger i dag, må en utvidelse av salgsbevilling for en enkelt 

anledning, f.eks. ved et arrangement som har salgsboder, først saksbehandles administrativt, deretter til HOAT 

før endelig behandling i KST. 

Det samme må skje ved endringer ved salgsstedene. 

Saksbehandlingsprosessen for skjenkebevillinger er mer effektiv da dette er delegert til kommunedirektøren. 

 

Prikktildeling: 

 

Når det kommer til prikktildeling ved brudd på alkoholloven behandles denne pr dags dato i Hovedutvalg for 

almenne- og tekniske tjenester. Dette er også en behandlingsprosess som i enkelte tilfeller kan gjøre sitt til at 

det går opp til 2 måneder fra brudd er skjedd til prikker er tildelt. 

Frøya kommune hadde et tilfelle hvor brudd ble dokumenter i rapport i august måned, men hvor saken endelig 

var behandlet i siste politiske utvalg i desember. Dette er uheldig både for skjenkested, men også for kommunen 

som bevillingsmyndighet. 

I dette tilfellet ville inndragning av skjenkebevilling skje tidligst ca. 5 mnd etter siste brudd. 

 

Ved en adminsitrativ behandling ville nok dette tatt maksimum 1 mnd + klagefrist. 

 

Kommunedirektøren vil behandle en slik delegering på bakgrunn av alkoholpolitisk handlingsplan og 

kommunens retningslinjer for arbeid med saker etter alkoholloven. Denne handlingsplanen og retningslinjer vil 

ha en politisk behandling. 

 

Serveringsbevillinger: 

 

Alle skjenkebevillinger krever serveringsbevilling. Dette betyr i praksis at når en virksomhet søker om 

serverings- og skjenkebevilling så må serveringsbevillingen behandles av HOAT og KST, mens 

skjenkebevillingen behandles administrativt etter at den politiske behandlingen er gjennomført. 

 

Dette er også en praksis som gjør saksbehandlingsprosessen unødvendig lang og komplisert. 

 

I forbindelse med saken om politisk organisering ble det signalisert fra politikerne at kommunedirektøren 

skulle få delegert flere saker. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer at en administrativ behandling av salgsbevillinger og serveringsbevillinger vil 

forenkle saksbehandlingsprosessen, og forkorte saksbehandlingstiden. Spesielt er dette av stor betydning for 

utvidelse av salgsbevilling i forbindelse med arrangementer og lignende. 

 

Kommunedirektøren foreslår at prikktildeling ved brudd på alkoholloven også bør behandles administrativt. 

Det er i dag strenge krav til saksbehandlingen ved prikktildeling. Alle som får prikktildelinger har 

klageadgang. 

 

Kommunedirektøren anser at det er hovedutvalg for almenne- og tekniske tjenester som er klageorganet for alle 

saker som angår salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger. 

 

Inndragninger av bevillinger kan skje når et salgs – eller skjenkested har oppnådd 12 prikker eller mer over 2 

år. Denne inndragningen skal avgjøres av HOAT eller KST. 

Kommunedirektøren foreslår at en sak om inndragning avgjøres av hovedutvalget for almenne- og tekniske 

tjenester og at dette delegeres fra kommunestyret til utvalget. 

 

Kommunedirektøren foreslår at prikkdelingen behandles administrativt. Bakgrunnen for dette er at det er 

administrasjonen som har detaljkunnskapen om hvilken bevilning som er gitt og hvem bevillningshaverne er. 

Administrasjonen gjenomfører befaringer og har dialog med kontrollselskap og innehaverne gjennom hele 

bevilningsperioden og administrasjonen har også gjennomgått kurs i alkoholloven for å følge opp dette 

regelverket. 

Regelverket for prikktildeling er så tydelig at det er få muligheter til skjønnsmessig vurdering. 
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I forbindelse med saken om politisk organisering ble det signalisert fra politikerne at kommunedirektøren 

skulle få delegert flere saker og at dette er en naturlig delegering da området allerede delvis er delegert. 

 

 



Saknr: 23/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.05.2020 

Arkivsaksnr: 

20/790 

Sak nr: 

23/20 

Saksbehandler: 

Helene Hvidsten 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

143/20 Formannskapet 25.05.2020 

23/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019  

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.05.2020 sak 143/20 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Vedtaksbrev 

Kontrollutvalgets uttalelse 

 

 

 



Saknr: 24/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.05.2020 

Arkivsaksnr: 

20/797 

Sak nr: 

24/20 

Saksbehandler: 

Helene Hvidsten 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

149/20 Formannskapet 25.05.2020 

24/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 - 2024  

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder: 

1. Økonomistyring  

2. Byggesak 

3. Sosialhjelp  

4. Grunnskole   

5. Avvikssystem  

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen 

dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.05.2020 sak 149/20 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder: 

1. Økonomistyring  

2. Byggesak 

3. Sosialhjelp  

4. Grunnskole   

5. Avvikssystem  

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom 

utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder: 

1. Økonomistyring  

2. Byggesak 

3. Sosialhjelp  

4. Grunnskole   

5. Avvikssystem  

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom 

utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet. 
 



Saknr: 24/20 

 

Vedlegg: 

 

Plan for forvaltningsrevsjon Frøya 2020- 2024 

Vedtaksbrev Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.05.2020 

Arkivsaksnr: 

20/649 

Sak nr: 

25/20 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

212 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

144/20 Formannskapet 25.05.2020 

25/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019  

 

Formannskapest innstilling til Kommunestyret: 

 

Årsberetning og regnskap for 2019 godkjennes som fremlagt. 

 

Merforbruket på 16 625 793,40 dekkes via disposisjonsfondet 

 

D 15300.9000.880 Dekning av tidligere års underskudd Kr 16.625.793,40 

K 259000801 Regnskapsmessig merforbruk Kr 16.625.793,40 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr 16.625.793,40 

D 256080013  Havbruksfond Kr 16.625.793,40 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.05.2020 sak 144/20 

 

Vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2019 godkjennes som fremlagt. 

 

Merforbruket på 16 625 793,40 dekkes via disposisjonsfondet 

 

D 15300.9000.880 Dekning av tidligere års underskudd Kr 16.625.793,40 

K 259000801 Regnskapsmessig merforbruk Kr 16.625.793,40 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr 16.625.793,40 

D 256080013  Havbruksfond Kr 16.625.793,40 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Årsberetning og regnskap for 2019 godkjennes som fremlagt. 

 

Merforbruket på 16 625 793,40 dekkes via disposisjonsfondet 

 

D 15300.9000.880 Dekning av tidligere års underskudd Kr 16.625.793,40 

K 259000801 Regnskapsmessig merforbruk Kr 16.625.793,40 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr 16.625.793,40 
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D 256080013  Havbruksfond Kr 16.625.793,40 

Vedlegg: 

 

Årsregnskapet 2019 

Årsberetningen og årsrapport 2019 

Avkastningsrapport Frøya kommune 2019 

Revisjonsberetningen 2019 

Nummeret brev nr. 3 til kontrollutvalget  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsregnskapet for 2019 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 

årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å fremskaffe 

dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette. 

 

Regnskapet viser 327 617 094 kr til fordeling drift og med et resultat på kr -16 625 793. 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 17. Driftsregnskapets inntekts- og 

utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningen. 

 

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. 

Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for behandling. De samme dokumenter med tillegg 

av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 28.04.20.  

 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og kommunestyret for 

endelig godkjenning. 

 

Vurdering: 

 

Da regnskapet og årsberetningen for 2019 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.19, legges dette frem 

for behandling. 

 

Dekking av underskuddet 

 

Dekkingen av underskuddet kan gjøres på tre måter.  

1. Dekkes av driftsutgifter i påfølgende år 

2. Dekkes av driftsutgifter, halve i 2020 og halve i 2021. 

a. Det kan også søkes til fylkesmannen om å få bruke flere år på å dekke det inn 

3. Dekkes av disposisjonsfondet 

 

Fra neste år, vil kommunedirektøren måtte ta av disposisjonsfondet i forbindelse med årsavslutningen for å 

dekke et eventuelt underskudd, som en følge av ny kommunelov. Selv om det er andre muligheter til å dekke 

inn underskuddet for dette avlagte regnskapet, er det i tråd med gjeldende lov å bruke av disposisjonsfondet, og 

kommunedirektøren anbefaler derfor at dette brukes til å dekke inn underskuddet 

 

Oversikt over disposisjonsfond pr i dag: 

  Saldo 

Art: 256080002 BUFFERFOND - INFLASJONSJUSTER -6 900 509,88 

Art: 256080003 DISPOSISJONSFOND -2 067 780,54 

Art: 256080013 DISP.FOND - HAVBRUKSFOND -34 078 466,18 

Art: 256080015 DISP.FOND -NÆRINGSFOND -6 000 000,00 

Art: 256080016 DISP.FOND - INFRASTRUKTUR FOR BREDBÅND -10 000 000,00 

Art: 256080017 DISP.FOND - BEKJEMPELSE AV MARIN FORSØPLING -4 000 000,00 
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Art: 256080018 DISP.FOND - TAP AV SKATTEINNG -10 000 000,00 

Art: 256080019 DISP.FOND - BEKJEMPELSE AV SITKAGRAN -954 049,00 

Art: 256080020 DISP.FOND - TRAFIKKSIKKERHETSRÅDET -500 000,00 

Art: 256080021 DISP.FOND - GRENDALAGSFONDET -2 000 000,00 

Art: 256080023 DISP.FOND - Gang- og sykkelveg Sistranda - Hamarvik -4 962 663,00 

T O T A L T -81 463 468,60 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

145/20 Formannskapet 25.05.2020 

46/20 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 14.05.2020 
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26/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2019  

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret: 

 

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 26.05.2020 sak 25/20 

 

Vedtak: 

 

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 14.05.2020 sak 46/20 

 

Vedtak: 

 

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.05.2020 sak 145/20 

 

Vedtak: 

 

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Årsrapportens kortversjon 2019 
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Saksopplysninger:   

 

Årsrapportens kortversjon utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes egne årsrapporter for 2019. 

Kortversjonen offentliggjøres i digital utgave på kommunens hjemmeside. 

 

Årets temasider er valget 2019, Stabben fort og vindkraft. 

 

Vurdering: 

 

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering. 
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ØKT LÅNEOPPTAK 2020 - BUDSJETTJUSTERING NR. 2 - INVESTERINGSBUDSJETT 2020  

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar endring på følgende investeringsprosjekter for 2020. 

1. I forbindelse med vedtak i FSK 30.04.20 sak 121/20 økes investeringsbudsjettet med 10 millioner 

kr i økt låneopptak.  

2. I forbindelse med utbyggingen av nytt helsehus og omsorgsboliger, vil kommunen inngå et 

byggelån i kommunalbanken på inntil 390 millioner kr, 312 millioner eksklusive merverdiavgift. 

Forventet forbruk av dette var eksklusive merverdiavgift 15,5 millioner i 2019, 120 millioner kr i 

2020, og inntil 176,5 millioner kr i 2021. Kommunens investeringsbudsjett, og låneramme 

justeres i tråd med dette. 

3. Som en følge av Korona-epidemien vedtar Frøya kommune å øke startlån med 20 millioner i 

2020. 

 

4. Budsjettvedtaket av 19.12.19 punkt 8 og 5 endres som en følge av de overnevnte punkter til:  

a. Frøya kommune tar opp 199 620 000 i lån til finansiering av investeringer jf. 

kommunelovens § 14-15 første ledd. 120 millioner kr av dette gjelder 

investeringsprosjektet «Morgendagens omsorg» 

b. Kommunestyret vedtar å låne 50 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2020.  

 

Endringene fremkommer slik i kommunens investeringsbudsjett 

    Budsjett 2020 
inkl. mva 

Endring Mva Nytt budsjett 
2020 inkl. mva 

  Navn         

111305 Startlån 30 000 000  20 000 000  0 50 000 000  

551430 Morgendagens omsorg 42 336 002  98 000 000  24 500 000  164 836 002  

551311 Påkostning kommunale leiligheter 0  480 000  120 000  600 000  

551351 Rehabilitering av rådhuset 0  3 000 000  750 000  3 750 000  

551352 Kommunale veier 2 273 360  3 000 000  750 000  6 023 360  

55xxxx Vei til Skarpneset næringsområde 0  3 400 000  850 000  4 250 000  

    44 609 362  107 880 000  26 970 000  179 459 362  

  Finansieres slik:         

  Lånemidler 35 687 490 107 880 000   143 567 490  

  Momskompensasjon 8 921 872   28 570 000  35 891 872  

  Startlån fra Husbanken til videre utlån 30 000 000 20 000 000     

 

Før utbygging av Skarpneset industriområde, skal saken opp til politisk behandling. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.05.2020 sak 146/20 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar endring på følgende investeringsprosjekter for 2020. 

5. I forbindelse med vedtak i FSK 30.04.20 sak 121/20 økes investeringsbudsjettet med 10 millioner kr i 

økt låneopptak.  

6. I forbindelse med utbyggingen av nytt helsehus og omsorgsboliger, vil kommunen inngå et byggelån i 

kommunalbanken på inntil 390 millioner kr, 312 millioner eksklusive merverdiavgift. Forventet 

forbruk av dette var eksklusive merverdiavgift 15,5 millioner i 2019, 120 millioner kr i 2020, og inntil 

176,5 millioner kr i 2021. Kommunens investeringsbudsjett, og låneramme justeres i tråd med dette. 

7. Som en følge av Korona-epidemien vedtar Frøya kommune å øke startlån med 20 millioner i 2020. 

 

8. Budsjettvedtaket av 19.12.19 punkt 8 og 5 endres som en følge av de overnevnte punkter til:  

a. Frøya kommune tar opp 199 620 000 i lån til finansiering av investeringer jf. 

kommunelovens § 14-15 første ledd. 120 millioner kr av dette gjelder investeringsprosjektet 

«Morgendagens omsorg» 

b. Kommunestyret vedtar å låne 50 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2020.  

 

Endringene fremkommer slik i kommunens investeringsbudsjett 

    Budsjett 2020 

inkl. mva 

Endring Mva Nytt budsjett 

2020 inkl. mva 

  Navn         

111305 Startlån 30 000 000  20 000 000  0 50 000 000  

551430 Morgendagens omsorg 42 336 002  98 000 000  24 500 000  164 836 002  

551311 Påkostning kommunale leiligheter 0  480 000  120 000  600 000  

551351 Rehabilitering av rådhuset 0  3 000 000  750 000  3 750 000  

551352 Kommunale veier 2 273 360  3 000 000  750 000  6 023 360  

55xxxx Vei til Skarpneset næringsområde 0  3 400 000  850 000  4 250 000  

    44 609 362  107 880 000  26 970 000  179 459 362  

  Finansieres slik:         

  Lånemidler 35 687 490 107 880 000   143 567 490  

  Momskompensasjon 8 921 872   28 570 000  35 891 872  

  Startlån fra Husbanken til videre utlån 30 000 000 20 000 000     

 

Før utbygging av Skarpneset industriområde, skal saken opp til politisk behandling. 

 

Enstemmig.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar endring på følgende investeringsprosjekter for 2020. 

1. I forbindelse med vedtak i FSK 30.04.20 sak 121/20 økes investeringsbudsjettet med 10 millioner kr i 

økt låneopptak.  

2. I forbindelse med utbyggingen av nytt helsehus og omsorgsboliger, vil kommunen inngå et byggelån i 

kommunalbanken på inntil 390 millioner kr, 312 millioner eksklusive merverdiavgift. Forventet 

forbruk av dette var eksklusive merverdiavgift 15,5 millioner i 2019, 120 millioner kr i 2020, og inntil 

176,5 millioner kr i 2021. Kommunens investeringsbudsjett, og låneramme justeres i tråd med dette. 

3. Som en følge av Korona-epidemien vedtar Frøya kommune å øke startlån med 20 millioner i 2020. 

 

4. Budsjettvedtaket av 19.12.19 punkt 8 og 5 endres som en følge av de overnevnte punkter til:  

a. Frøya kommune tar opp 199 620 000 i lån til finansiering av investeringer jf. 

kommunelovens § 14-15 første ledd. 120 millioner kr av dette gjelder investeringsprosjektet 

«Morgendagens omsorg» 
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b. Kommunestyret vedtar å låne 50 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 2020.  

 

Endringene fremkommer slik i kommunens investeringsbudsjett 

    Budsjett 
2020 inkl. 
mva 

Endring Mva Nytt budsjett 
2020 inkl. mva 

  Navn         

111305 Startlån 30 000 000  20 000 000  0 50 000 000  

551430 Morgendagens omsorg 42 336 002  98 000 000  24 500 000  164 836 002  

551311 Påkostning kommunale leiligheter 0  480 000  120 000  600 000  

551351 Rehabilitering av rådhuset 0  3 000 000  750 000  3 750 000  

551352 Kommunale veier 2 273 360  3 000 000  750 000  6 023 360  

55xxxx Vei til Skarpneset næringsområde 0  3 400 000  850 000  4 250 000  

    44 609 362  107 880 000  26 970 000  179 459 362  

  Finansieres slik:         

  Lånemidler 35 687 490 107 880 000   143 567 490  

  Momskompensasjon 8 921 872   28 570 000  35 891 872  

  Startlån fra Husbanken til videre 
utlån 

30 000 000 20 000 000     

 

Saksopplysninger:  

  

I forbindelse med sak 121/20 i FSK 30.04.20 ble det vedtatt å forsere investeringsprosjekter som en følge av 

Korona-pandemien. Prosjektene som ble vedtatt forsert er: 

a. Forsere rehabiliteringen av rådhuset 

a. Forslår å sette av 3 millioner kr i lånemidler, totalt 3,75 millioner kr inkl. mva til dette 

formålet i 2020 og 3,75 millioner kr i 2021 

b. Kommunale veier 

a. Forslår å sette av 3 millioner kr ekstra i lånemidler, totalt 3,75 millioner kr inkl. mva til dette 

formålet i 2020 

c. Oppgradering av kommunale boliger 

a. Forslår å sette av 480 000 kr i lånemidler, totalt 600 000 kr inkl. mva til dette formålet i 2020 

og 600 000 kr i 2022 

d. Vei til Skarpneset næringsområde 

a. Foreslår å sette av 3,52 millioner kr i lånemidler, totalt 4,25 millioner kr inkl. mva til dette i 

2020, med formål om å prosjektere veien inn til næringsområdet, og igangsette prosjektet om 

dette er innenfor budsjettrammen på 4,25 millioner kr. 

e. Økning av startlån.  

a. Kommunen er oppfordret til å bruke startlån, der det er mulig i forbindelse med Korona-

epidemien, for å stimulere økonomien og ivareta de som har behov for denne løsningen. 

Kommunen har allerede vedtatt å bruke 30 millioner på dette i 2020.  

 

Vurdering: 

 

Opprinnelig hadde kommunen et lånevedtak på 91 620 000 kr for 2020. I dette beløpet var 22 000 000 kr avsatt 

til «Morgendagens omsorg», 69 620 000 kr uten «Morgendagens omsorg» 

 

I tillegg kommer: 

1. 10 000 000 kr til forsering av prosjekter som følge av Korona-epidemien. 

2. 120 000 000 kr til «Morgendagens omsorg».  

 

Kommunens nye låneopptak for 2020 vil slik bli: 

     69 620 000 kr – tidligere låneopptak utenom «Morgendagens omsorg» 

+ 120 000 000 kr – «Morgendagens omsorg» 
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+   10 000 000 kr – Forsering av investeringsprosjekter 

= 199 620 000 kr 

 

Kommunens låneopptak vedtas uten merverdiavgift, da dette skal være en del av finansieringen. 
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SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HAMMERVOLDEN NÆRINGSOMRÅDE - 

COOP HAMARVIK  

 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til Kommunestyremøtet: 

 

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 

detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) med 

planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 27.05.2020 sak 56/20 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 

detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) med 

planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.01.2020 sak 11/20 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet ved planutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 

og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at planens innhold og framstilling blir 

digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.03.2019 sak 42/19 

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til planprogram (datert 18.02.2019) for Hammervolden Næringsområde, gnr. 10, bnr. 1 m.fl. 

fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. 
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Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.03.2019 sak 39/19 

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til planprogram (datert 18.02.2019) for Hammervolden Næringsområde, gnr. 10, bnr. 1 m.fl. 

fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.01.2018 sak 17/18 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet anbefaler at det utarbeides reguleringsplaner for COOP Hamarvik, med hensikt å 

legge til rette for næring og boligbebyggelse, som skissert i forespørsel datert 11.12.17, jfr. plan- og 

bygningslovens § 12-8. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 

detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) med 

planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, dater: 20.04.2020 

2. Bestemmelser, datert: 20.04.2020 

3. Plankart, målestokk 1:2000 (A3), datert: 20.04.2020 

4. Situasjonskart, revidert: 20.04.2020 

5. Vedlegg 1: Sammenstilling av merknader etter varsel om oppstart 

6. Vedlegg 2: Godkjent planprogram 

7. Vedlegg 3: Vedtak planprogram 

8. Vedlegg 3a: Perspektivtegninger 

9. Vedlegg 4: Naturmangfoldundersøkelse 

10. Vedlegg 4a: Fagrapport naturmangfold 

11. Vedlegg 5: Landbruksinteresser 

12. Vedlegg 6: Kulturminneundersøkelser 

13. Vedlegg 7: Traffikale forhold 

14. Vedlegg 8: ROS-analyse 

15. Vedlegg 9: Støyfaglig vurdering 

17. Vedlegg 11: Geoteknisk vurdering 

18. Vedlegg 12: Vurdering alternativ plassering 

19. Vedlegg 13a: Vurdering avkjørsel 

20. Vedlegg 13: Sol- og skyggeanalyse 

21. Vedlegg 14: Terrengsnitt 

22. Vedlegg 15: Overordnet VA-plan 

23. Vedlegg 16: Endringer etter høring og offentlig ettersyn  

Saksopplysninger:   
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Planforslaget 

Revidert planforslag ble mottatt fra Kystplan AS 22.04.2020. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planen er å etablere nytt næringsområde for Coop-Hamarvik. Området vil kunne 

huse både varehandel, detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet. Områdets størrelse er på ca. 

21 daa. 

Planområdet strekker seg over et stort område, og har et areal på ca. 35 dekar. Selv om formålet 

med planen er å etablere nytt næringsområde, vil ikke selve næringsområdet dekke hele 

planområdet. Det skal blant annet settes av plass til landbruk, veiføringer til planområdet og videre 

til eksisterende boligtomter. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Området ligger på Hamarvik i Frøya kommune (figur 1). Planområdet er delvis bebygd med boliger 

og veger. Området hvor tiltaket ønskes etablert er ikke bebygd. 

Forhold til overordnete planer 

I kommuneplanens arealdel (planid: 5014201809) er planområdet avsatt til næringsbebyggelse og 

LNF. Planen er delvis i tråd med overordnet plan. 

Førstegangs behandling 

Planen ble førstegangsbehandlet i Formannskapet 21.01.2020 som sak 10/20. 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 24.01.2020 til 06.03.2020. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom inn 

totalt 5 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert 

nedenfor. 

Innspill fra   Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Trøndelag 

Fylkeskommune 

  Varsler innsigelser, ønsker å flytte 

avkjørselen lengre nord av hensyn til 

Bussholdeplassen. 

 

 

 

Ønsker at kryssing av G/S trekkes 5 m bort 

fra vegkanten til fv714 

 

Ønsker rekkefølgekrav om byggeplan 

 

 

 

 

Gjennomføringsavtale 

 

 

Rekkefølgebestemmelser som sikrer gang-og 

sykkelveg ferdigstilles før 

område åpnes for handel 

 

Trøndelag fylkeskommune ønsker tilrettelagt 

krysningspunkt over 714 før 

det åpnes for handel. 

Endrer i Kartet 

Flytte avkjørslene ca 6 m 

nord. I plankartet 

Legger inn endringer i 

beskrivelsene punkt 5.9 

 

Endrer i Kartet 

Justere plankartet 

 

Lagt inn i bestemmelser i 

punkt i §7 . se begrunnelse 

fra Asplan Viak vedlegg 

13 

 

Lagt inn i bestemmelsen. 

Se §5 punkt e) 

 

Legges inn i 

bestemmelsene, se §7 

punkt d) 

 

Kryssingen er planlagt i en 

egen plan . 

Legger inn i 

bestemmelsene §7 punkt 
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d) 

Fylkesmmanen i 

Trøndelag 

  Fylkesmannen fremmer innsigelser av hensyn 

til rødlistearter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremmer innsigelser i forhold til støy. 

Krever dokumentasjon 

Støy for støyfølsomme bebyggelser i bruk 

men også i anleggsperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnyttelsesgrad 

Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse 

av arealet 

 

 

 

 

 

Parkeringsplasser 

Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse 

Endrer i Kartet 

Et område registrert med 

rødlisteart. Dette ligger i 

utkanten av planen. 

Beholder 

planavgrensningen som 

før men fjerner 

byggeområde og gjør om 

til opprinnelig 

formål - LNF område. 

 

Det er utarbeidet en 

støyrapport. 

Resultatet viser at det ikke 

er krav til støytiltak. 

Legger inn nytt punkt i 

bestemmelsene §8 

Det er ikke krav om 

støytiltak, men legger inn 

en mulighet for å bygge en 

jordvoll eller en 

støyskjerm hvis det blir et 

tema i fremtiden. 

Se punkt i bestemmelsene 

§7 punkt f) 

Revidering av 

beskrivelsene punkt 5.11. 

 

Endrer i Kartet 

Lagt inn i kartet min og 

maks . samt lagt inn i 

bestemmelsene §4 .1 punkt 

c) 

Endringer i beskrivelsene 

pnkt 3.3.1.1. 

 

Lagt inn i bestemmelsene 

§4.1 punkt g) 

Endringer i beskrivelsene 

pnkt 3.3.1.1. 

Frøya kommune   HC-parkeringsplasser 

 

 

 

El-plasser 

 

 

Parkering for Bo-bil og bil m/henger 

Legges inn i 

bestemmelsene §4.1 punkt 

h) 

 

Ingen bestemmelser men 

en mulighet 

 

Ingen bestemmelser men 

en mulighet 

NVE   Overvannshåndtering 

Anbefaler at det dokumenteres behovet for 

infiltrasjon og 

grunnvannstand for å oppfylle kraven i TEK 

17 og at det søkes infiltrasjon 

og forrøyning for å unngå overbelastning av 

overvannsystemet 

Lagt inn i bestemmelsene 

§5 e) 

Blir prosjektert i 

forbindelse med 

byggesøknaden 
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Annikken Kvernø 

- nabo 

  Mener at planen medfører mere støy og 

innsyn 

Ingen endringer 

Støyrapport viser at naboer 

ikke blir mere berørt 

Roar Mikalsen - 

nabo 

  Har eiendommen nærmest de nye byggene. 

Han ønsker å flytte avkjørsel sin avkjøring. 

Mener trær må fjernes/beskjæres, lavere 

fartsgrense langs Lyngåsveien 

Ingen endringer 

Avkjørsel blir ikke flyttet 

grunnet perforering av 

landbruksareal. 

Kommunen driver pr dato 

å fjerne slike trær i 

område. Regner med at 

dette også blir gjort her. 

Tiltakshaver ser på 

muligheten for å sette opp 

et 30km/t fartsgrense i 

starten på 

Lyngåsveien 

 

Innsigelser  

Trøndelag fylkeskommune varsler innsigelser, ønsker å flytte avkjørselen lengre nord av hensyn til 

Bussholdeplassen. Avkjøresl er flyttet. 

Fylkesmannen i Trøndelag fremmer innsigelser av hensyn til rødlistearter. Område i utkanten av 

planen blir regulert til LNF. Fremmer innsigelser i forhold til støy. Det er utarbeidet en støyrapport. 

Resultatet viser at det ikke er krav til støytiltak. 

Kommunedirektøren vurderer insigelsene som behandlet og imøtekommet, planen kan dermed 

vedtas. 

Endringer etter første- gangs behandling  

Det er foretatt små justeringer i planforslaget etter første gangs høring og offentlig ettersyn.  

Krysset inn til forretningsområdet er flyttet lenger nord, etter tilbakemelding fra Trøndelag 

fylkeskommune. 

Området nord-øst i plankartet som var regulert til forretning/næring er nå regulert til LNF. Gjelder 

det området som ligger på østsiden av faresonen for høyspendt.  

Videre er det foretatt en revidering og suppulering i planbestemmelsene. Se tabell under 

«høringsuttalelser» for mer konkret informasjon. 

Konsekvensutredning  

Planforslaget er vurdert i henhold til gjeldende KU-forskrift. Forslaget utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram.  

Lovhjemler  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Innkomne merknader: 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeid, og har hensyntatt de fleste merknader som er kommet inn i 

høringsperioden. Det er foretatt ny støyrapport som viser at naboene er utsatt for en del støy 

allerede i dag gjennom trafikken på F714, og at en ikke vil oppleve økt støynivå grunnet tiltaket. 

Rapporten viser tilfredstillende resultater. 
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Videre er det gjort en vurdering av plassering av nytt kryss. Kommuedirektøren støtter Asplan Viak 

sin vurdering av nytt kryss. 

Kommunedirektørens samlede vurdering er at planforslaget hensyntar de forhold som settes ved 

utarbeidelse av reguleringsplan. Kommunedriektøren tilrår at saken legges frem for kommunestyret 

for egengodkjenning av planforslaget. 

Konklusjon 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 

detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 1620201709) 

med planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 
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INTERKOMMUNALT SAMARBEID OPPFØLGINGSTJENESTEN - RUS OG PSYKISK HELSE  

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kulturs innstilling til Kommunestyret: 

 

 Frøya kommune og Hitra kommune inngår et interkommunalt samarbeid for å utvikle og 

etablere et forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen interkommunal 

oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP).  

 Avtalen inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2.  

 Kommunedirektøren legger fram budsjett for interkommunal oppføingstjeneste i egen sak.  

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 26.05.2020 sak 27/20 

 

Vedtak: 

 

 Frøya kommune og Hitra kommune inngår et interkommunalt samarbeid for å utvikle og etablere et 

forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen interkommunal oppfølgingstjeneste for rus og 

psykisk helse (ROP).  

 Avtalen inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2.  

 Kommunedirektøren legger fram budsjett for interkommunal oppføingstjeneste i egen sak.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune og Hitra kommune inngår et interkommunalt samarbeid for å utvikle og etablere et 

forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen interkommunal oppfølgingstjeneste for rus og 

psykisk helse (ROP).  

 Avtalen inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2.  

 Kommunedirektøren legger fram budsjett for interkommunal oppføingstjeneste i egen sak.  

 

Vedlegg: 

 

 Vertskommuneavtale om samarbeid innenfor området oppfølgingstjenesten – rus og psykisk helse 

(ROP) 

 Nasjonal veileder Sammen om mestring – lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne  

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har siden juni 2017 organisert sin Oppfølgingstjeneste innenfor rus og psykisk helse på 

følgende måte:  
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Boligtjeneste ved bruk av omsorgsboligen «Perstua» fra august 2017. Tre leiligheter, base i kjelleren for 

ansatte. 6,3 årsverk i turnus, 24/7- tjenester med aktiv nattvakt. Behovet har vært ut i fra enkeltvedtak på 

praktisk bistand og opplæring, ressurskrevende tjenester.  

 

I tillegg har Oppfølgingstjenesten bestått av en ambulant tjeneste. Startet 01.01.18. 2,3 årsverk + 1,0 årsverk 

avdelingsleder.  

De har jobbet turnus med tett samarbeidet inn mot boligtjenesten ved «Perstua». De har hatt oppfølgning av ca 

50 brukere innenfor forløp 2 – 3 (personer med alvorlig og langvarig behov).  

 

Tjenesten har over lengre tid meldt store utfordringer. De har hatt et stort trykk og etterspørsel av tjenesten. 

Tjenesten har ikke hatt tilstrekkelig med ressurser til å være nok oppsøkende i tjenesten i den grad som de 

ønsker og som har vært det etterspurte behovet. Tjenesten har hatt store komplekse saker som har krevd mye 

oppfølging og tid og driften ved «Perstua» har vært en kostnadskrevende boligtjenesten, med behov for 24/7 

bemanning.  

 

Det har vært vanskelig å utnytte ressursene i driften godt nok. Både med tanke på faglig kompetanse og 

ansattes mulighet til å utføre oppgaver etc. Ansatte har stått i krevende oppgaver knyttet til bl.a samhandling, 

kommunikasjon, relasjon. De har hatt vakter med alenejobb og manglet kollegiet. Det har vært vansker med å 

rekruttere inn ansatte med riktig kompetanse og erfaring på målområdet. Dette har ført til høyt sykefravær 

blant ansatte.  

Lokalitetene til ansattes base i «Perstua» har ikke hatt optimale forhold, og den var ved oppstart utformet med 

tanke på midlertidig drift. Dette er alle faktorer som har bidratt til at det har vært vanskelig å etablere en 

«robust» ansatte gruppe. 

 

I februar 2020 ble det meldt bekymring til kommuneledelsen vedrørende uro rundt aktive rusmisbrukere som 

bor i kommunale leiligheter i Rabben boligfelt. Det ble en stor uro hos naboer. De det gjaldt ønsket ikke på 

dette tidspunktet bistand fra kommunale tjenester og ønsker heller ikke å flytte til annen bolig. Det ble bruk 

vaktselskap for å berolige innbyggeren i Rabben boligfelt. Det er over tid jobbet med permanente boliger for 

denne bruker gruppen. Dette ble framlagt i HOOK desember 2019. Saken ble utsatt med ny bestilling om at det 

var ønskelig at administrasjoenn så på og utredet/vurderete andre tomtevalg enn de som ble framlagt.  

 

På bakgrunn av uroen som oppsto ble det innleder et samarbeid med Hitra kommune og deres 

oppfølgingstjeneste for mennesker med rus og psykisk helse. Personer med ruslidelser har ofte samtidige 

psykiske lidelser, og personer med psykiske lidelser har hyppigere ruslidelser enn gjennomsnittet i 

befolkningen. Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser kalles ROP-lidelser. Det er denne gruppen 

oppfølgningstjenesten i Hitra kommune i hovedsak jobber rundt, og i nasjonal veileder Sammen om mestring – 

lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne beskrives disse som i et forløp 3. Hitra kommune har også et 

tilbud til ungdom som av ulike årsaker har falt utenfor, eller står i risiko for å falle utenfor.  

 

De har fokus på miljøterapeutisk arbeid med fokus på relasjon, boligsosialt arbeid, aktivitet og mestring av 

hverdagen. Oppfølgingstjenesten skal gi helse- og omsorgstjenester til mennesker som av psykiske årsaker og 

eller på grunn av rusmiddelproblematikk har behov for bistand i hverdagen som følge av langvarig, og eller 

høyt symptom- eller lidelsestrykk. Tjenesten tar utgangspunkt i den enkeltes situasjon og behov, og 

tilrettelegger for at den enkelte skal kunne mestre sitt liv så selvhjulpent som mulig ut fra sine forutsetninger. 

Bistanden skal være målrettet og bidra til bedre mestring av hverdagen for å stabilisere eller øke livskvaliteten. 

Tjenesten skal bidra til at man selvstendig håndterer utfordringer og en mulig vanskelig livssituasjon. Målene 

settes utfra den enkeltes ønsker og behov innenfor de rammer tjenesten har. Tjenesten ønsker å hjelpe til at den 

enkelte får tilgang til og fungering i levekårsressurser som sosialt nettverk, familie og aktiviteter. 

Vurdering: 

 

Det anbefales på bakgrunn av de utfordringer og sårbarheter som Frøya kommune har hatt i sin drift av 

oppfølgingstjenste innenfor målgruppen rus og psykisk helse, at det nå inngås et interkommunalt samarbeid 

med Hitra på en felles oppfølgingstjeneste for personer med rus og psykisk helse (ROP). Dette vil medføre en 

mere effektivisering av tjenesten gjennom bedre utnyttelse av ressursene (økonomi, kompetanse etc.) En 

interkommunal tjeneste på målområdet vil gi et bedre oppfølgingstilbud til ROP brukerne. Denne organisering 

vil også gi en større stabilitet i driften som gir mulighet for mere trygghet, forutsigbarhet og meningsinnhold til 

brukere og ansatte. Å være en del av en større arbeidsgruppe vil gi ansatte stabile arbeidstidsordninger/ 

turnuser og gir dermed ansatte mulighet til å planlegge sin fritid og familieliv bedre.  
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Effekten av et interkommunalt samarbeid vil føre til et større og mer robust arbeidsmiljø og fagmiljø med 

varierende arbeidsoppgaver, som gir meningsfullhet til ansatte. En vil få et arbeidsmiljø med mindre 

alenearbeid, har kollega i sitt miljø og treffer kollega gjennom vakten. En vil også øke sikkerheten til ansatte.  

 

Den interkommunal oppfølgingstjeneste på rus og psykisk helse vil i hovedsak jobbe med brukere innenfor 

veilederns beskrivelse av forløp 3 som kan nyttigjøre seg tjenestens tilbud. Unntak drøftes individuelt.  

 

Dagens ambulerende tjeneste som er organsiert i BAM slås sammen med øvrig psykisk helsetjeneste i Familie 

og helse og vil gi et tilbud til brukere innenfor forløp 1 og 2.  

 

Budsjett for det interommunale samarbeidet legges fram i egen sak. Kommunedirektøren jobber med å utrede 

og vurdere eksisterende årsverk innenfor nåværende oppfølgningstjeneste, og ser på hvordan disse skal 

fordeles/prioriteres i tråd med oppgaver innenfor tjenesteområdet rus og psykisk helse i egen kommune og 

interkommunal oppføgningstjeneste.  

 

Det vil det også bli framlagt egen sak om økonomikse konskekvenser av den akutte situasjonen som oppsto på 

Rabben, og kommunes utgifter ifbm inneleie av eget vaktselskap for å håndtere situasjonen.  
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
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HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

Interpellasjon fra Rødt til ordfører i Frøya kommune   

 

Rødt Frøya ber om at Beathe Sandvik Meland, tidligere fungerende rådmann, nå kommunedirekter i Frøya 

kommune, får besvare følgende spørsmål i neste kommunestyre 27.2.20: 

 

1) 

Hvem gav stopp-ordre til TrønderEnergi 15.4.2019 og hvordan ble denne kommunisert til utbygger? 

2) 

Vil kommunedirektøren vise for kommunestyrets medlemmer Frøya kommunes delegasjons- bestemmelser som 

begrunnet at vedkommende gav stopp-ordre til utbygger.  

3)  

Fikk Kommunestyret svarbrevet fra TrønderEnergi, som ordføreren ventet på med stort erstatningskrav 

12.4.19, til politisk behandling? Faller et slikt brev inn under delegasjonsreglementet? Er det mulig for 

administrasjonen å tolke at de er gitt fullmakt til å agere alene på en slik henvendelse? 

4)  

Dersom vedkommende oppfattet at Kommunestyret hadde vedtatt at hen skulle meddele stopp-ordre, så må det 

vel stå eksplisitt i et vedtak? I så fall hvilket vedtak? 

5)  

Var det noen som ba hen om å meddele stopp-ordren? Hvem bad eller gav i så fall intern-ordre?  

 

Bakgrunn for interpellasjonen: 

Blant de 78% som stemte Nei til vindkraftverk på Frøya 2.4.19 er det mange som krever å få svar på hvordan 

og hvorfor kommunen valgte å gi  fra seg muligheten til  å  stanse vindkraftverk på  

Frøya. Dette er viktig å få svar på for å kunne gjenoppbygge tillit til administrasjonen.     

I ekstraordinært formannskapsmøte 11.4.2019 sak 66/19 informerte advokat Alsaker og representant Arvid 

Hammernes (V) ordfører og fungerende rådmann om IKKE å gi noen stopp-ordre, da et slikt enkeltvedtak ville 

gi tiltakshaver adgang til å fremme en klage til Fylkesmannen. Som forvaltningsmessig ville kunne beslutte at 

dispensasjonsfristen ikke var brutt.  

  

Frøya kommune ville da måtte gå til rettslige skritt med sitt lovlige fattede vedtak       11.4.2019   sak 53/19. 

” Prosessvarsel Omgjøring av dispensasjonsvedtak vindkraft. 

Frøya kommune registrerer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe byggearbeid. Dispensasjonen av 10.3.16 

har dermed bortfalt i henhold til treårsfristen. Frøya kommune må vurdere pålegg om å stanse eventuelle 

bygge og anleggsarbeider på stedet.    

Vedtatt 20 mot 2 fra AP ” 
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Ordlyden i ovennevnte vedtak:  ”må vurdere pålegg om å stanse eventuelle bygge og anleggsarbeider” betød 

etter Rødts oppfatning at Frøya kommune kunne vente, spesielt i den stille uka, og så be retten om oppsettende 

virkning og dermed få Tingretten til å stoppe arbeidet, om det fortsatte etter påske. Tiltakshaver ville da måtte 

søke kommunen om ny dispensasjon i LNF området og risikere å få avslag. Eller de måtte få prøvd det lovlig 

fattede vedtak om utløpt dispensasjon for retten.   

 

TrønderEnergi Vind AS, Midgard Vind Holding AS og Frøya Vind AS gir sin tolkning av pbl. § 21-9 i brev 

10.4.19 til Frøya kommune (vedlegg 3) 

 «For det første er vår oppfatning at dispensasjonen ikke utløper for tiltak med anleggskonsesjon etter 

energiloven. For det andre er treårsfristen allerede avbrutt, fordi tiltaket er igangsatt. For det tredje, dersom 

dispensasjonen anses utløpt og treårsfristen ikke anses å være brutt, vil kommunen være rettslig forpliktet til å  

fatte nytt dispensasjonsvedtak eller foreta omregulering.»  

Imidlertid fastslo Kommunal- og Moderniserings Departementet –KMD 29.3.19: «Tiltak som faller inn under 

SAK10 § 4-3 første ledd bokstav c (Energiloven), ikke er unntatt reglene fra dispensasjon» (vedlegg 1)  

Videre konkluderer KMD 11.4.19 «Pedersen m.fl. legger i "Plan- og bygningsrett" 2011 side 82, til grunn at 

det må være utført arbeider som er ledd i selve realiseringen av tiltaket. Rent forberedende arbeid som å rydde 

vegetasjon vil imidlertid ikke være tilstrekkelig. Det er vanligvis heller ikke tilstrekkelig at byggegropen er 

gravd ut. Er derimot grunnmur eller fundament oppført, må byggverket sies å være satt i gang etter plan- og 

bygningsloven.» (Vedlegg 2) 

I plan og byggesaker tolkes igangsatt som 2 til 5 % av byggeprosjektet. 

 

KMD skriver 6.6.19 i svaret på anmodning om omgjøring av Fylkesmannen i Trøndelag sitt vedtak av 10. mai 

2019:   

«Spørsmålet om tillatelsen har falt bort etter pbl. § 21-9, er et rent rettsanvendelses-spørsmål. Avgjørelsen 

hører ikke under forvaltningens skjønn. I en eventuell sak om gyldigheten av avgjørelsen, vil domstolene ha 

full prøvingskompetanse.»   

 

Og det var nettopp det Frøya kommune skulle unngå – å selv måtte gå til retten for å forsvare sitt lovlig fattede 

vedtak KST 53/19 om at dispensasjonsfristen var utløpt.    

 

Rødt mener at Frøya kommune burde gått rettens vei i denne saken.   

Bevisbyrden ville da være hos utbygger som ville måtte ta rettslige skritt, noe de sannsynligvis ville ha gjort. 

Men Frøya kommune ville ha stått mye sterkere.   

«Satt i gang» innen treårs fristen betyr satt i gang. Uavhengig av vær/vind- og lovlige demonstranter.  

Og det er i hvert fall mere enn to grus lass og en gravemaskin.   

 

For Rødt Frøya, Steven Crozier     

18.2.2020 

 

Vedlegg 1: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-21-9-svar-pa-sporsmal-om-bestemmelsen-om-bortfall-

av-tillatelse-i-pbl--21-9-gjelder-for-et-vedtak-om-dispensasjon-for-oppforing-av-et-vindkraftverk-med-

anleggskonsesjon---froya-vindkraftverk/id2645479/     (Ctrl Enter) 

 

Vedlegg 2: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-21-9-departementets-svar-pa-sporsmal-om-nar-et-

tiltak-er-satt-i-gang-etter-plan--og-bygningsloven--21-9/id2645487/#_ftnref2     

 

Vedlegg 3:  Kopi av brev til  Frøya kommune fra utbygger(e) TrønderEnergi Vind AS, Midgard Vind Holding 

AS og Frøya Vind AS, datert 10.4.19  
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Vedlegg 4 :  Artikkel i Dagens Næringsliv 12.4.19: Trosser Frøya og bygger i vei. 

https://www.dn.no/energi/trosser-froya-og-bygger-i-vei/2-1-587353 

 

«TrønderEnergi sitter ikke stille etter at kommunestyret på Frøya torsdag vedtok at kraftselskapet ikke hadde 

overholdt en tidsfrist for utbyggingen. Fredag ettermiddag sendte kraftselskapet et skarpt brev til kommunen 

med påstand om avtalebrudd knyttet til to punkter i utbyggingsavtalen med kommunen fra 2016. 

– Vi vil holde Frøya kommune ansvarlige for dette avtalebruddet, og tar forbehold om at kompensasjon som 

etter avtalen forfaller 1. mai 2019, kr 10.840.862,-, vil bli holdt tilbake som sikkerhet for våre krav mot 

kommunen, heter det i brevet, som avsluttes kontant: 

– På denne bakgrunn har vi ikke noe annet valg enn å fortsette byggearbeidene så snart det lar seg gjøre. 

Dersom ytterligere forsinkelser i prosjektet oppstår som følge av kommunens vedtak vil kommunen bli holdt 

økonomisk ansvarlig for dette. 

Torsdag vedtok kommunestyret at en treårig dispensasjon kommunen hadde gitt var gått ut på søndag uten at 

byggearbeidene var startet opp. Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold mener det er meningsløst. 

– Nå er det faktisk sånn at kommunen er pliktig til å gi en ny dispensasjon. Treårsregelen er ikke 

relevant i denne diskusjonen, med mindre en bare er opptatt av finjus. Det her handler om å trenere 

prosjektet for å ødelegge verdien i det, sier Gjersvold. 

Finjus er for lengst blitt en av ingrediensene i saken. Den formuende lokale oppdrettsgründeren Gustav Witzøe 

finansierer juridisk bistand fra advokatfirmaet Sands til vindkraftmotstanderne. TrønderEnergi har svart med å 

hyre inn advokatfirmaet Thommessen. 

Det som kompliserer saken for TrønderEnergi, er at kommunestyret bare har fattet et svært snevert vedtak som 

slo fast at TrønderEnergi ikke hadde startet anleggsarbeidet før tidsfristen for den kommunale dispensasjonen 

gikk ut. 

– Det hadde vært mye enklere hvis de hadde gjort en stoppordre vi kunne gått til retten med, sier 

Gjersvold. 

Kraftselskapet mener likevel at utbyggingsavtalen fra 2016 gir grunnlag for å hevde at kommunen begår 

avtalebrudd. Hvis selskapet kjører på med anleggsarbeid, vil det trolig kreve politibeskyttelse mot 

aksjonister i terrenget, noe som kan bli utfordrende etter at kommunestyret har skapt forvirring om 

legitimiteten av prosjektet. 

Det har ikke lykkes DN å få svar fra Witzøe på den siste utviklingen, men han skrev til DN tidligere i uken at 

har vært viktig å bistå folkeaksjonen juridisk i møte med de sterke interessene bak utbyggingen. 

Dårlige odds 

Frøya-ordfører Berit Flåmo (Ap) vedgår fredag at spenningen er stor i kommunen. 

– Vi har gått og ventet på hva blir reaksjonen fra TrønderEnergi i hele dag, sier hun. 

Brevet har hun overlatt til rådmannen og kommunens advokat. Hun vedgår kommunen står overfor dårlige 

odds. TrønderEnergi har konsesjon fra Olje- og energidepartementet, en rettighet som normalt veier svært 

tungt. Selskapet har varslet kommunen om et potensielt erstatningsansvar for 300 millioner kroner i 

irreversible kostnader pluss tapte inntekter. 

– Det kjenner jeg at jeg er nervøs for, men dette ble også opplyst i kommunestyret før vedtaket ble fattet, sier 

hun. 

Ifølge Flåmo må TrønderEnergi nå enten klage til Fylkesmannen, søke ny dispensasjon eller gå til retten. Det 

finnes også et fjerde alternativ, nemlig at utbygger henstiller Olje- og energidepartementet til å beordre 

kommunen gjennom en såkalt statlig plan. TrønderEnergi jobber langs flere av disse sporene, men det skal 

være lite stemning i regjeringen for å beordre kommunen i første omgang. 

Nekter å gi seg 

Selv om Frøya er en av eierkommunene med 2,5 prosent av aksjene i TrønderEnergi, advarer toppsjef Gjersvold 

kommunepolitikerne mot å tro at selskapet vil gi seg i kampen om den nokså lille vindparken. Han minner om 

at selskapet må drive kommersielt og har 23 andre eiere. I tillegg er tyske Stadwerke München eier av 70 

prosent av vindparken. Gjersvold er bekymret for følgene hvis prosjektet stanses. 
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– Vi kan ikke tillate at ulovlige aksjoner skal få gjennomslag. Vi skal elektrifisere Norge. Det er en av flere 

grunner til at vi må stå gjennom dette her, sier Gjersvold. 

Han får støtte fra leder Øyvind Isachsen i vindkraftforeningen Norwea. 

– Dette handler ikke om du er utenlandsk investor eller norsk investor. Hvem vil investere hvis kommuner kan 

rokke ved forutsigbarheten i det norske konsesjonssystemet? Her har vi en konsesjon gitt under den rødgrønne 

regjeringen, som nå er optimalisert miljømessig og turbiner er bestilt. Rokker du ved denne utbyggingen, 

rokker du ved hele det norske systemet, da handler dette ikke bare om vindkraft.» 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedlegg til interpellasjonen 

 



Saknr: 33/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.05.2020 

Arkivsaksnr: 

20/670 

Sak nr: 

33/20 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

015 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

110/20 Formannskapet 21.04.2020 

151/20 Formannskapet 25.05.2020 

33/20 Kommunestyret 28.05.2020 

 

RESULTAT AV FOLKEAVSTEMNINGEN: VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA  

 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 

 

Med bakgrunn i resultatet av folkeavstemninga, med 78.7 % mot utbygging av vindkraftverk i Frøya 

kommune, og med utgangspunkt i anleggskonsesjonen vedtas følgende: 

 

1. Frøya kommune skal aktivt motvirke enhver utvidelse av vindkraftanlegget, både innenfor 

allerede gitt konsesjonsområde, ved utvidet areal og ved utvidelse av tidsrammen i konsesjonen 

på 25 år.  

2. Frøya kommune skal aktivt motvirke nye konsesjoner for vindkraft på Frøya.                               

                                                           

3. Frøya kommune skal følge opp at konsesjonsområdet tilbakeføres til den stand som er angitt i 

anleggskonsesjonen, punkt 21, første avsnitt: «Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne 

anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf 

energilovskriften § 3-4d. Dette innebærer turbiner, betongfundamenter og annen relevant 

infrastruktur.                                                   

4. Frøya kommune sender følgende uttalelse til regjeringens melding til stortinget om 

konsesjonssystemet for vindkraft framover. Dette sendes til olje- og energidepartementet, med 

kopi til NVE:                                                                                                                                         

                                                                                  

Utbyggingen av Frøya vindkraftverk var i 2019 saken som på mange måter satte vindkraftutbygging på 

land og konsesjonsprosessene rundt vindkraft i Norge på kartet. Med bakgrunn i dette ønsker vi å gi 

følgende uttalelse til arbeidet med Stortingsmeldingen om vindkraft på land.  

  

Tidsrammen i konsesjoner 

NTE energi AS og Trønderenergi Kraft AS søkte den 25.04.2004 om konsesjon for et vindkraftverk i 

Frøya kommune. Det ble søkt om utbygging av 63 turbiner med en samlet effekt på inntil 200 MW.  

Frøya kommune behandlet saken i kommunestyremøte den 24.02.2005.  

Avtale mellom kommunen og utbyggerne ble vedtatt i kommunestyremøte den 30.06.2005, og avtalen ble 

signert den 14.11.2005. Det ble også avholdt rådgivende folkeavstemming om utbyggingen i september 

2005. 

 

Den 16.03.2012, over 6 år senere sendte tiltakshaverne en planendringssøknad til NVE. Det søkes nå om 

utbygging av inntil 26 vindturbiner med en samlet effekt på inntil 60 MW. 
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I november 2018, 6 år etter forrige planendringssøknad er prosjektet nok en gang endret. Turbinantallet 

har gått ned til 14, høyden på turbinene er blitt vesentlig større.  

Det har på dette tidspunktet gått 13 år og 7 mnd siden det først ble søkt om konsesjon for utbygging i 

Frøya kommune. 

Da konsesjonær startet utbyggingen i april 2019 er det gått 15 år siden det ble søkt om konsesjon, og 14 

år siden rådgivende folkeavstemming ble avholdt.  

Det er helt åpenbart at dette er for lang tid, konsesjoner må ha en tidsramme. Det er uheldig at store 

arealer blir unødig båndlagt på årevis og som vi ser av prosessen på Frøya blir det p.g.a. stor utvikling av 

teknologien også store endringer underveis. Kommunene ender opp med et prosjekt med helt andre 

forutsetninger enn det de opprinnelig sa ja til. 

 

Vesentlige endringer av omsøkt prosjekt 

Vindkraftverket på Frøya har endret seg vesentlig siden det først ble omsøkt. Den 31.05.2012 ble det 

vedtatt i kommunestyre at kommunen tilrår overfor NVE at tiltakshaverne gis konsesjon for utbygging 

av den omsøkte planendringssøknaden på utbygging av inntil 26 turbiner. 

Den 19.11.2018 mottok Frøya kommune endelig MTA-plan. Da var prosjektet nok en gang endret, og 

turbinene er blitt vesentlig høyere. Et samlet kommunestyre hadde følgende innsigelse: 

«Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved 

at størrelsen på tubinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for 

omgivelsene.» 

De store endringene av turbinstørrelse medførte bl.a. en utvidet støysone fra 6 husstander til nå å omfatte 

46 husstander. Den totale høyden til vingespiss har nå økt fra 136 meter til 180 meter. Vingespennet på 

disse større turbinene opptar et større luftareal enn de opprinnelige 26 turbinene til sammen. Det at 

prosjektet endrer seg så mye etter gitt konsesjon er et problem for kommunen som får stor 

uforutsigbarhet. Det har også ført til store protester og det ble nærmest et folkeopprør her på Frøya.  

Endringer i omsøkt prosjekt må kreve ny konsesjonsbehandling der kommunene er en part i saken. 

  

Tilbakeføring av vindindustriområder. 

I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, 

så langt det lar seg gjøre. Dette ivaretas ikke godt nok i dagens konsesjoner. 

Anleggskonsesjonen punkt 21: 

 «Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så 

langt dette er mulig, jf energilovskriften § 3-4d. 

Konsesjonær skal innen utgangen av det 12.driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret forslag til 

garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området ved 

utløp av driftsperioden, jf. energilovforskriftens § 3-4d. 

I Sverige pålegges konsesjonæren å stille full økonomisk garanti for kostnader for opprydding og 

tilbakeføring av vindindustriområdet samt evt. miljøskade når det skulle bli behov for dette. Utbygger 

pålegges å stille denne garantien allerede før byggingen starter. 

I Norge kreves ikke dette før i det 12.driftsåret. I disse 12 årene er det grunneier som må bære ansvaret 

for en opprydding om vindindustrianlegget av en eller annen grunn avslutter driften. 
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Konsesjonæren må legge fram en plan og en kostnadsgaranti for opprydding av området før anlegget tas i 

bruk. 

 

Avslutningsvis vil vi påpeke at vi også stiller oss bak KS sitt innspill til Olje- og energiminister Tina Bru 

om konsesjonsbehandlingen av vindkraft. 

Formannskapet sender saken til kommunestyret for endelig behandling. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.05.2020 sak 151/20 

 

Vedtak: 

 

Med bakgrunn i resultatet av folkeavstemninga, med 78.7 % mot utbygging av vindkraftverk i Frøya kommune, 

og med utgangspunkt i anleggskonsesjonen vedtas følgende: 

 

1. Frøya kommune skal aktivt motvirke enhver utvidelse av vindkraftanlegget, både innenfor 

allerede gitt konsesjonsområde, ved utvidet areal og ved utvidelse av tidsrammen i 

konsesjonen på 25 år.  

2. Frøya kommune skal aktivt motvirke nye konsesjoner for vindkraft på Frøya.                           

                                                               

3. Frøya kommune skal følge opp at konsesjonsområdet tilbakeføres til den stand som er angitt i 

anleggskonsesjonen, punkt 21, første avsnitt: «Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne 

anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jf 

energilovskriften § 3-4d. Dette innebærer turbiner, betongfundamenter og annen relevant 

infrastruktur.                                                   

4. Frøya kommune sender følgende uttalelse til regjeringens melding til stortinget om 

konsesjonssystemet for vindkraft framover. Dette sendes til olje- og energidepartementet, med 

kopi til NVE:                                                                                                                           

                                                                                                

Utbyggingen av Frøya vindkraftverk var i 2019 saken som på mange måter satte vindkraftutbygging på land og 

konsesjonsprosessene rundt vindkraft i Norge på kartet. Med bakgrunn i dette ønsker vi å gi følgende uttalelse 

til arbeidet med Stortingsmeldingen om vindkraft på land.  

  

Tidsrammen i konsesjoner 

NTE energi AS og Trønderenergi Kraft AS søkte den 25.04.2004 om konsesjon for et vindkraftverk i Frøya 

kommune. Det ble søkt om utbygging av 63 turbiner med en samlet effekt på inntil 200 MW.  

Frøya kommune behandlet saken i kommunestyremøte den 24.02.2005.  

Avtale mellom kommunen og utbyggerne ble vedtatt i kommunestyremøte den 30.06.2005, og avtalen ble 

signert den 14.11.2005. Det ble også avholdt rådgivende folkeavstemming om utbyggingen i september 2005. 

Den 16.03.2012, over 6 år senere sendte tiltakshaverne en planendringssøknad til NVE. Det søkes nå om 

utbygging av inntil 26 vindturbiner med en samlet effekt på inntil 60 MW. 

I november 2018, 6 år etter forrige planendringssøknad er prosjektet nok en gang endret. Turbinantallet har 

gått ned til 14, høyden på turbinene er blitt vesentlig større.  

Det har på dette tidspunktet gått 13 år og 7 mnd siden det først ble søkt om konsesjon for utbygging i Frøya 

kommune. 
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Da konsesjonær startet utbyggingen i april 2019 er det gått 15 år siden det ble søkt om konsesjon, og 14 år 

siden rådgivende folkeavstemming ble avholdt.  

Det er helt åpenbart at dette er for lang tid, konsesjoner må ha en tidsramme. Det er uheldig at store arealer blir 

unødig båndlagt på årevis og som vi ser av prosessen på Frøya blir det p.g.a. stor utvikling av teknologien også 

store endringer underveis. Kommunene ender opp med et prosjekt med helt andre forutsetninger enn det de 

opprinnelig sa ja til. 

 

Vesentlige endringer av omsøkt prosjekt 

Vindkraftverket på Frøya har endret seg vesentlig siden det først ble omsøkt. Den 31.05.2012 ble det vedtatt i 

kommunestyre at kommunen tilrår overfor NVE at tiltakshaverne gis konsesjon for utbygging av den omsøkte 

planendringssøknaden på utbygging av inntil 26 turbiner. 

Den 19.11.2018 mottok Frøya kommune endelig MTA-plan. Da var prosjektet nok en gang endret, og 

turbinene er blitt vesentlig høyere. Et samlet kommunestyre hadde følgende innsigelse: 

«Frøya kommune er bekymret for de negative effektene av den planlagte vindkraftutbyggingen, særlig ved at 

størrelsen på tubinene har økt fra den opprinnelige navhøyden på 84 meter til 112 meter. De økonomiske 

tilpasningene vil bety økt kollisjonsfare og økt «fangstareal» for fugl, og økt synlighet og skyggekast for 

omgivelsene.» 

De store endringene av turbinstørrelse medførte bl.a. en utvidet støysone fra 6 husstander til nå å omfatte 46 

husstander. Den totale høyden til vingespiss har nå økt fra 136 meter til 180 meter. Vingespennet på disse 

større turbinene opptar et større luftareal enn de opprinnelige 26 turbinene til sammen. Det at prosjektet endrer 

seg så mye etter gitt konsesjon er et problem for kommunen som får stor uforutsigbarhet. Det har også ført til 

store protester og det ble nærmest et folkeopprør her på Frøya.  

Endringer i omsøkt prosjekt må kreve ny konsesjonsbehandling der kommunene er en part i saken.  

  

Tilbakeføring av vindindustriområder. 

I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, så langt 

det lar seg gjøre. Dette ivaretas ikke godt nok i dagens konsesjoner. 

Anleggskonsesjonen punkt 21: 

 «Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt 

dette er mulig, jf energilovskriften § 3-4d. 

Konsesjonær skal innen utgangen av det 12.driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret forslag til 

garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området ved utløp 

av driftsperioden, jf. energilovforskriftens § 3-4d. 

I Sverige pålegges konsesjonæren å stille full økonomisk garanti for kostnader for opprydding og tilbakeføring 

av vindindustriområdet samt evt. miljøskade når det skulle bli behov for dette. Utbygger pålegges å stille denne 

garantien allerede før byggingen starter. 

I Norge kreves ikke dette før i det 12.driftsåret. I disse 12 årene er det grunneier som må bære ansvaret for en 

opprydding om vindindustrianlegget av en eller annen grunn avslutter driften. 

Konsesjonæren må legge fram en plan og en kostnadsgaranti for opprydding av området før anlegget tas i 

bruk. 

Avslutningsvis vil vi påpeke at vi også stiller oss bak KS sitt innspill til Olje- og energiminister Tina Bru om 

konsesjonsbehandlingen av vindkraft. 
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Formannskapet sender saken til kommunestyret for endelig behandling. 

Enstemmig. 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.04.2020 sak 110/20 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Vedtatt med 5 mot stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgresultatet tas til orientering 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Vedtak fra 31.01.19 

 

Frøya kommunestyre gjorde følgende vedtak i KST-sak 3/19 om å holde lokal folkeavstemning om 

vindkraftverk på Frøya. 

 
 

Vilkår 

 

Ved den lokale folkeavstemningen hadde de som oppfyller følgende vilkår stemmerett: 

  

1. Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

a. Vedkommende vil ha fylt 16 år innen utgangen av 2019 

b. Vedkommende ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og 

c. Vedkommende er folkeregistrert i Frøya kommune pr. 01.01.19 

  

2. Ikke norske statsborgere som for øvrig fyller vilkårene, men også fyller følgende vilkår: 

a. Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er 

b. Statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest pr.01.01.19 

  

3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i Frøya kommune på valgdagen. 

 

 

Forhåndsstemming 

 

Det ble gitt mulighet for forhåndsstemming. Tid og sted for forhåndsstemming: 
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Dato                            Tidspunkt                   Sted/lokale 

11. – 15.mars             kl.0815 – 1500           Frøya Herredshus v/Servicekontoret 

18. – 22.mars             kl.0815- 1500             Frøya Herredshus v/Servicekontoret 

20.mars                      kl.0930 – 1430           Coop Sørburøy 

21.mars                      kl.1100 – 1215           Coop Sula 

21.mars                      kl.1300 – 1500           Bogøy, Supen Pøbb 

25. – 29.mars             kl.1000 – 1800           Stjernesenteret på Sistranda 

26.mars                      kl.1000 – 1200           Frøya Sykehjem og trygdeboliger v/sykehjemmet 

26.mars                      kl.1230 – 1430           Beinskardet omsorgsboliger 

 

For de som av helsemessige årsaker ikke hadde mulighet til å komme seg til lokaler hvor det avholdes 

forhåndsstemming eller til valglokalet på valgdagen, kunne man søke om ambulerende stemmegiving. 

Ambulerende stemmegiving betyr at vi kommer hjem til vedkommende for å motta stemme. – Frist for å søke 

var 8.mars kl.15.00. 

For de som ikke var hjemme på Frøya i løpet av forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, hadde fortsatt 

mulighet til å stemme. Følgende fremgangsmåter kunne benyttes: 

1. De som var innenlands kunne avgi stemme hos hvilken som helst kommune 

2. De som var utenriks kunne ta kontakt med den norske ambassaden og avgi stemme 

3. Brevstemmer utenriks var også et alternativ  

Alle forhåndsstemmer måtte være valgstyret i hende innen kl. 17.00 på valgdagen 02.04.19. 

 

Valgdag 

Valgdagen for den lokale folkeavstemningen ble av valgstyret i Frøya kommune satt til tirsdag 02.april 2019. 

Følgende valglokaler var tilgjengelig i de forskjellige stemmekretsene: 

Dyrøy krets:  Dyrøy grendahus 

Nabeita krets:  Nabeita oppvekstsenter 

Nesset krets:  Frøya Næringspark 

Nordskag krets:  Nordskag oppvekstenter 

Sistranda krets:  Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

Øyrekka krets:  Mausund oppvekstsenter 

 

Alle valglokalene hadde åpent fra kl 10:00 – 18:00 den 02.april. 

 
Alternativ 

 

På stemmeseddelen ble det gitt tre alternativ: 

 

4. Ja til vindkraftverk på Frøya 

5. Neil til vindkraftverlk på Frøya 

6. Blankt 

 

Resultat av folkeavstemningen: 

 
Totalt antall stemmeberettigede:   3.966 

Totalt antall stemmer:    1.910 

Valgdeltakelse:     48,16% 

Antall Ja til vindkraftverk på Frøya:  378   (19,8%). 

Antall Nei til vindkraftverk på Frøya:  1.503   (78,7%). 

Blankt:      29   (1,5%). 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/944    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.03.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 27.03.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 27.03.20 

 

 

 

 





















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/921    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

I henhold til sak om delegering fra Formannskapet (FSK) til Kommunestyret (KST) 

ifb.med koronautbruddet, vedlegges her alle protokoller fra saker som er vedtatt i FSK 

etter delegert myndighet fra KST. 

 

I tillegg vedlegges andre referatsaker 

 

Vedlegg: 

 

FSK sak 111-20 (20-153) 

FSK sak 80-20 (20-376) 

FSK sak 81-20 (20-124) 

FSK sak 82-20 (20-547) 

FSK sak 83-20 (19-142) 

FSK sak 87-20 (17-3316) 

FSK sak 95-20 (20-618) 

FSK sak 100-20 (19-2326) 

FSK sak 105-20 (20-341) 

FSK sak 106-20 (18-685) 

FSK sak 107-20 (19-2963) 

FSK sak 112-20 (19-1267) 

FSK sak 117-20 (20-459) 

FSK sak 118-20 (18-55) 

FSK sak 119-20 (18-2148) 

FSK sak 120-20 (20-581) 

FSK sak 121-20 (20-739) 

FSK sak 122-20 (20-737) 

FSK sak 124-20 (20-425) 

FSK sak 125-20 (20--722) 

FSK sak 130-20 (20-672) 



FSK sak 136-20 (20-824) 

FSK sak 137-20 (20-785) 

Avkastningsrapport Frøya Kommune april 2020 

Minofas-styremøtereferat 160120 

Protokoll årsmøte 2020 Frøya næringsforum 

Protokoll årsmøte Rmn SA signert 

Rapport fra arkeologisk registrering 

Referat møte i styringsgruppa 12.02.20 

Referat møte i styringsgruppa 11.03.20 

Referat representantskapsmøtet signert 2020(56378) 

Årsregnskap og årsberetning 2019 Rmn 

Revidert budsjett 2020 Rmn årsmøte 

Konstituering av brannsjef i frøya kommune fra 01.06.20 

 

 

 

 

 

 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2019 - 30.04.2020



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 4.09 2.74 1.35 -0.59 1.87 -2.45 6 032 220 -903 643 153 593 705 100.0 100 -

Aksjer 8.62 8.80 -0.18 -5.96 -4.83 -1.12 3 157 458 -2 518 921 39 769 862 25.9 25 5-35 OK
Norske Aksjer 9.28 9.61 -0.33 -18.35 -16.78 -1.57 997 841 -2 641 421 11 751 628 29.6 35 20-50 OK
Globale Aksjer 8.35 8.37 -0.02 0.44 1.96 -1.52 2 159 617 122 500 28 018 233 70.5 65 50-80 OK

Obligasjoner 2.61 0.72 1.89 1.45 3.94 -2.50 2 874 762 1 613 336 113 167 055 73.7 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 2.42 0.42 2.01 1.88 3.53 -1.65 1 061 087 826 231 44 838 232 39.6 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 2.73 0.92 1.81 1.17 4.20 -3.04 1 813 675 787 105 68 328 822 60.4 60 45-75 OK

Kontanter 0 1 942 656 789 0.4 0 -
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 8.62 8.80 -0.18 -5.96 -4.83 -1.12 39 769 862 25.9

Norske Aksjer 9.28 9.61 -0.33 -18.35 -16.78 -1.57 11 751 628 29.6 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 8.55 10.18 -1.63 -22.35 -16.66 -5.69 2 837 821 24.2 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 9.34 10.18 -0.83 -17.39 -16.66 -0.73 3 197 453 27.2 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 9.61 9.61 0.00 -16.77 -16.78 0.02 5 716 355 48.6 OSEBX

Globale Aksjer 8.35 8.37 -0.02 0.44 1.96 -1.52 28 018 233 70.5 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 08.12.2015 8.82 8.37 0.45 1.35 1.96 -0.61 4 783 584 17.1 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 9.15 8.37 0.78 4.19 1.96 2.23 2 484 097 8.9 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 10.16 10.26 -0.10 -13.42 -13.56 0.14 3 633 151 13.0 MSCI World Hdg NOK
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 7.58 8.37 -0.79 1.94 1.96 -0.02 4 705 109 16.8 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 7.24 8.58 -1.33 1.83 2.56 -0.74 6 975 907 24.9 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class F 13.02.2019 9.60 8.37 1.23 11.72 1.96 9.76 3 566 821 12.7 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 6.48 6.85 -0.36 -3.46 -2.33 -1.13 1 869 565 6.7 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  -18.4% (-1.6%)

Globale Aksjer:  0.4% (-1.5%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 2.61 0.72 1.89 1.45 3.94 -2.50 113 167 055 73.7

Norske Obligasjoner 2.42 0.42 2.01 1.88 3.53 -1.65 44 838 232 39.6 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 2.09 1.66 0.44 1.91 3.51 -1.60 11 073 322 24.7 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A 12.10.2010 2.63 1.66 0.98 2.88 3.51 -0.63 14 918 310 33.3 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E 03.12.2015 2.45 1.66 0.80 1.07 3.51 -2.44 18 846 600 42.0 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner 2.73 0.92 1.81 1.17 4.20 -3.04 68 328 822 60.4 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 4.82 4.55 0.26 0.18 -0.45 0.62 16 152 445 23.6 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 12.02.2019 6.00 4.55 1.45 -1.95 -0.45 -1.50 10 593 751 15.5 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 1.67 0.50 1.17 -1.62 1.40 -3.02 15 629 602 22.9 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 0.84 0.92 -0.08 4.96 4.20 0.76 25 953 024 38.0 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  1.9% (-1.7%)

Globale Obligasjoner:  1.2% (-3.0%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 598 440 58 349 0 520 238 134 609 1 942 656 789 0.4

Kontanter 598 440 58 349 0 520 238 134 609 1 942 656 789 100.0
Klientkonto NOK DNB 598 440 58 349 0 520 238 134 609 1 942 656 789 NOK 1.00 656 789 100.0
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STYREMØTEREFERAT 
 
Torsdag 16. januar 2020 kl. 14.00 – kl. 16.00 på Hitra-terminalen, Sandstad 
 
 
Tilstede:  Ingunn Golmen  styreleder 

Ole L. Haugen   nestleder 
Odd Jarle Svanem  styremedlem 
Kjell Neergaard  styremedlem 
 

I tillegg deltok:  Hanne-Berit Brekken, ordfører Aure kommune 
   Kristin F. Strømskag, ordfører Frøya kommune 
   Kjersti Andersen, varaordfører Smøla kommune 
   Jan Olav Bjerkestrand, seniorrådgiver Kristiansund og Nordmøre Havn 
   Karin Torset, TBU/Minofas 
 
Sak 01/20  Gjennomgang av siste status for ferge Aure-Hitra 
   Veien videre – prosjektorganisering mv. 
 
En statuspresentasjon, som også var sendt ut i forkant av møtet, ble gjennomgått av styreleder. 
Før jul 2019 fattet fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune enstemmig vedtak om å bevilge  
kr. 500 000,- til detaljprosjektering, og tilsvarende bevilgningsvedtak er også foreløpig fattet i 
samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkesutvalget i Møre og Romsdal skal 
ha saken til endelig behandling den 27. januar 2020. En prosjektorganisasjon skal deretter 
etableres, hvor også Minofas/kommunene vil bli invitert til deltakelse i.    
 
Vedtak: 
Styret tar statusorienteringen til etterretning. I tillegg var styret enig om følgende: 

 Kartene i presentasjonen som omhandler bo- og arbeidsmarkedsregioner, oppdateres med 
nye kart over Trøndelag og Møre og Romsdal. 

 Ordførerne i Aure og Hitra undersøker nærmere med lokale entreprenører en stipulert pris 
på bygging av adkomstveier i Kjørsvikbugen og Laksåvika. 

 Minofas sin representasjon i prosjektorganisasjonen, bør ha politisk deltakelse fra styret, i 
tillegg administrativ deltakelse. 

 Viktige innspill fra Minofas til prosjektorganisasjonen som fylkeskommunene skal etablere 
er: konseptet flytende fergekaier, Campus Kristiansund og biogass som drivstoffalternativ. 

 
 
Sak 02/20  Presentasjon av konseptet flytende fergekai 
   v/seniorrådgiver Jan Olav Bjerkestrand, KNH 
 
Jan Olav Bjerkestrand gikk gjennom de utredningene som så langt er gjennomført rundt 
konseptet flytende fergekaier. Det forventes at mer verifiserte priser mottas innen en uke, og det 
vil deretter bli tatt kontakt med Statens Vegvesen for nærmere dialog rundt konseptet, 
sikkerhetskrav osv.  
 
Vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 



    
Sak 03/20   Minofas – resultat og balanse 2019 
 
Foreløpig regnskap for 2019 viser et underskudd på kr. 79 686,33, og Minofas har pr. 31.12.19 
en likviditet på kr. 63 635,51.  
 
Ved et behov for tilførsel av likviditet i Minofas i 2020 til gjennomføring av nødvendige tiltak, er 
det en mulighet at Tjeldbergodden-gruppen (ordførerne i Aure, Heim og Hitra) kan gi et 
økonomisk bidrag som arbeidskapital.  
 
Vedtak: 
Styret tar foreløpig resultatrapport og balanse for 2019 til orientering. 
 
Sak 04/20  Evt. 
 
Ingen saker under evt.  



 

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FRØYA NÆRINGSFORUM 

 

TORSDAG  DEN 27 FEBRUAR  KL 18.00 PÅ RABBEN 

 

Daglig leder Torill M Pettersen ønsket velkommen og presenterte kveldens årsmøte 

program; 

Vanlige årsmøte saker 

Presentasjon om lokalt næringsliv, med havbruksnæringen som «lokomotiv» 

«Hva er næringslivet på Frøya opptatt av?» 

Etter årsmøte kjørte vi igjennom en orientering som var tenkt som en forberedelse til 

en planlagt næringslivssamling i løpet av året. Det ble et bra gruppearbeid som kan 

være et godt grunnlag til en større samling. For å få til en slik samling forutsettes en 

større deltagelse blant medlemsbedriftene. Det er behov for en ny samling slik vi ser 

det. Det er mange viktige saker og sette fokus på.  

Det vil bli utsendt et sammendrag fra gruppearbeidet til alle medlemmer. 

Styret ønsker at årsmøtesamlingen skal være noe mer enn et årsmøte og inviterer 

derfor inn ulike bedrifter fra det lokale næringslivet for orientering om nyetablering og 

vekst. Målet med dette er at vi alle skal få litt mer kunnskap og bli kjent med våre 

medlemsbedrifter. Ørnli Slip og Kystteknikk ble invitert til årets årsmøte og skulle 

komme. Men pga sykdom ble de dessverre forhindret. Vi ble imidlertid lovt å ha 

denne presentasjonen til gode ved en senere anledning. 

Til sammen 20 medlemmer og samarbeidspartnere deltok og det ble en innholdsrik 

kveld med godt engasjement, hyggelig vertskap og nydelig mat fra Rabben 

Restaurant. Kvelden ble avrundet med musikals innslag. 

 

Tilstede på møtet var: 

11 medlemsbedrifter 

Frøya kommune; vara ordfører Knut Arne Strømøy, rådmann Beathe S Meland og  

Næringskonsulent Nils Jørgen Karlsen 



Guri Kunna videregående skole; Ellen Johansen 

 

 

 

Sak 1/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent 

 

Sak 2/20: Konstituering av møtet. 

Vedtak: Nestleder Bjørg Rabben ble enstemmig valgt til møteleder. 

  Daglig leder Torill M Pettersen ble enstemmig valgt til sekretær. 

Roger Einvik og Thomas Yttersian ble enstemmig valgt til å skrive under 

protokollen. 

 

Sak 3/20: Godkjenning av fullmakter 

Vedtak: Ingen av de fremmøtte møtte med fullmakt. 

 

Sak 4/20 Årsmøtesaker 

Daglig leder gikk gjennom styrets årsmelding. Møteleder gikk igjennom  

årsregnskap og presenterte revisors beretning for 2019. 

Vedtak: Årsmelding og årsregnskap inkl. revisors beretning for 2019 ble 

enstemmig godkjent. 

 

Sak 5/20: Budsjett 2020 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

Sak 6/20 Innkomne saker ihht vedtektene. 

Vedtak: Det var ingen innkomne saker til årmøtet 

 

Sak 7/20 Valg av styre, revisor og valgkomite på 3 medlemmer 

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 



Følgende styremedlemmer på valg: 

 

Faste medlemmer: 

Espen Håvard Hauan, styreleder   

Asle Rønning, styremedlem 

  Varamedlemmer: 

  Cecilie Bogø 

   

  Styret: 

  Espen Håvard Hauan, styreleder 1 år  

Bjørg Rabben, nestleder 2 år (1 år igjen) 

  Rita Eidsvaag, styremedlem 2 år (1 år igjen) 

  Eskil Wahl, styremedlem 2 år (1 år igjen) 

  Berit Flåmo, styremedlem NY 2 år 

Varamedlemmer: 

Anders Gåsø 2 år (1 år igjen) 

Cecilie Bogø NY 2 år 

 

Valgkomite for 2021: 

Valborg Bekken 

Hallgeir Bremnes  

Kjell Roger Jensen  

 

Revisor: BDO AS 

 

 

Thomas Yttersian      Roger Einvik 

 

 

Torill M Pettersen (Refr.) 
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Skaun kommune Gunn Iversen Stokke  

Steinkjer kommune Anne Berit Lein  

Sømna kommune Hans Gunnar Holand  

Tolga kommune  Knut Sagbakken 

Træna kommune Jan Helge Andersen  

Trøndelag fylkeskommune Steinar Aspli  

Tydal kommune Jens Arne Kvello  

Vefsn kommune Magnus Myrvoll  

Verdal kommune Pål Sverre Fikse  

Vevelstad kommune Lillian Solvang  

Ørland kommune  Ogne Undertun 
 
 
 
Fullmakt: 

Åfjord kommune                       Ogne Undertun, Ørland kommune      
 
 
Forfall:  
Osen kommune John Einar Høvik Egil Arve Johannesen 
Rennebu kommune Ola Øie Marit Bjerkås 
   
   
   
   

 
 
 
Møtte ikke:  

Alstahaug kommune Peter Talseth  Hanne Benedikte Wiig 

Dønna kommune John-Erik Skjellnes Johansen Nils Olav Jenssen 

Frøya kommune Kristin Furunes Strømskag Knut Arne Strømøy 

Hitra kommune Bjørg Reitan Bjørgvik Terje Stølan 

Indre Fosen kommune Bjørnar Buhaug Steinar Saghaug 

Melhus kommune Jorid Jagtøyen Stine Estenstad 

  Merethe Moum 

Snåsa kommune Arne Einar Bardal Rolf Sturla Velde 

Stjørdal kommune Nelly Anita Lian Idar Aspmodal 

Vega kommune Andre Møller Hilde Sprækenhus 

   
 
 
Årsmøtet hadde 43 medlemmer med 97 stemmer av 122.  
 
 
For øvrig deltok i møtet; 
 
Styret:  Hans S.U. Wendelbo styreleder 
 Elin Rodum Agdestein nestleder 
 Anne Birgitte Sklet styremedlem 
 Eva Lundemo styremedlem 
 Torbjørn Måsøval styremedlem 
 Arve Gausen  styremedlem (ansattes representant) 
 
 
Administrasjon: Arnt Robert Haugan Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA  
 Unni Romstad Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA   
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Saksliste: 
 
SAK 01/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
 
 

  
Varsel om dato for årsmøte ble sendt 24.01.2020, saksliste ble sendt kommunene den 
24.03.2020 og møtebok den 07.04.2020. 
 
 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes 
 

 
SAK 02/20 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 
 

Forslag fremmet i møtet: 
 
Referent: Unni Romstad  
Underskrift protokoll: Anne Berit Lein og Pål Sverre Fikse 
 
Vedtak: 
 
Forslag fremmet i møtet vedtatt. 
 

SAK 03/20 GODKJENNING AV SAKSLISTE 
  

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.  
 
Vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes 

 
SAK 04/20 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER 
 

Vedtak: 
 
Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 
 
 
  Behandling i årsmøte 21.04.2020 

 
Saker nevnt fra styreleder: 

• Utvidelse av selskapet med kommunene fra Revisjon Fjell IKS 
• Korona-pandemien er krevende, men ansatte har gode forutsetninger for å jobbe via 

nett 
• Viktigheten av å ha et trygt balansepunkt i økonomien som tar inn over seg utvikling, 

teknologi og omstillingskrav samtidig som selskapet og styret finner det forsvarlig å 
bruke av opparbeidet egenkapital til å redusere eiernes honorar med 10 % for 2.halvår 
2020 

• Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte 
• God og konstruktiv dialog mellom ansatte, tillitsvalgte, administrasjonen og styret 
• Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen 
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Daglig leder orienterte kort om: 
• Selskapets produksjon går som normalt samtidig som vi etterlever myndighetens 

smittevernråd, blant annet ved at ansatte kan benytte hjemmekontor 
• 5 selskap har blitt 1, og vi har fokus på å være et selskap som leverer gode tjenester til 

eierne og at eierne skal få effekt av selskapets størrelse. Oppfordrer til å bruke 
revisjonen og den gode kompetansen som Revisjon Midt-Norge SA har 

• Sak vedrørende hvilken merverdiavgiftsordning selskapet faller inn under, er avklart 
 

SAK 05/20   ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2019  
 
 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2019 med de disposisjoner som er foretatt. Årets 
overskudd avsettes til disposisjonsfond. 
 

 
SAK 06/20 REVIDERT BUDSJETT 2020 FOR REVISJON MIDT-NORGE SA 
     
     
     Vedtak:  
      
     Årsmøtet vedtar revidert budsjett for 2020 
 
SAK 07/20 ORIENTERING OM ØKONOMIPLAN 2021-2024 
 
 Vedtak: 
  
 Årsmøtet tar utkast til økonomiplan 2021-2024 til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Anne Berit Lein             Pål Sverre Fikse 
 
 
 
 
Rett avskrift 
 
 
Unni Romstad 
 
 
 
 
 
 
Utskrift sendt: Medlemskommunene 
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Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

Rapport fra arkeol og i sk
reg i streri n g
Nye steinalderfunn innenfor Frøya Vindkraft
sitt konsesjonsområde.

Eirin Ellingsen, 10.01.2020

Figur 1: Bilde fra befaring i august 2019. Ingvild Sjøbakk står på området ID-263353 er lokalisert.
Sett mot N. Foto: Anne Haug, Trøndelag fylkeskommune.
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Saksnr. 201871678/201950852

Tiltak Nye steinalderfunn innenfor Frøya Vindkraft sitt
konsesjonsområde.

Kommune, gnr/bnr Frøya, 7/1

Tiltakshaver Trønderenergi Kraft AS

Registreringsmetode Prøvestikking

Tidsrom for registrering 18.-19. september 2019

Deltakere i felt Arkeologer Ingvild Sjøbakk og Anne Haug

Maskinfører fra Søbstad AS

Timer i felt inkl. reise 30

Timer for- og etterarbeid 51

Askeladden-id 263353, 263356
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1 SAMMENDRAG

I forbindelse med melding om nye steinalderfunn innenfor det konsesjonsgitte området til
Frøya vindpark, varslet Trøndelag fylkeskommune behov for en ny arkeologisk registrering
jf. Kml §8.2. Dette ble gjennomført i september 2019.

Det ble åpnet i alt10 prøvestikk – hvorav 4 var funnførende. På bakgrunn av positive
prøvestikk og løsfunn ble det registrert to eldre steinalderlokaliteter (ID-263353 og ID-
263356).

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si
før år 1537, er automatisk freda etter § 4 i kulturminneloven (kml), og i henhold til
gjeldende forskrifter til kulturminneloven er fylkeskommunen delegert ansvaret for å
ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker.
Fylkeskommunen kan derfor kreve arkeologiske registreringer før en eventuell godkjenning
av planen/tiltaket, jf. kml.

Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel innebære en befaring eller registrering
av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen. Tiltakshaver for Frøya
vindpark er Trønderenergi Kraft AS. Fylkeskommunen foretok arkeologiske registreringer på
planområdet for Frøya vindpark i 2005 og 2014, og det ble gitt konsesjon i 2018. Innenfor
det konsesjonsgitte området ble det i 2005 registrert en mindre steinalderlokalitet ved
Tomasnesvatnet (ID-95270) som skal være tilfredsstillende ivaretatt jf. plassering av
vindturbiner og anleggsarbeid. Tiltakshaver har alltid aktsomhet og meldeplikt hvis det
dukker opp funn underveis i arbeidet, jf. kulturminnelovens § 8.2.
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Den 20.08.19. fikk Trøndelag fylkeskommune oversendt brev fra Riksantikvaren vedrørende
en funnmelding innenfor Frøya vindpark sitt anleggsområde. Brevets avsender var Ola Vie i
Frøya nei til Vindkraft og var datert 19.08.19. Vedlagt brevet var det foto av flintavslag
hvor flere av dem er tydelig slått av mennesker. Det var ikke nærmere beskrevet hvor i
terrenget funnene var gjort, men det ble gitt opplysninger om at de var knyttet til veien
som er under etablering i området.

Funnmeldingen var av en slik karakter at fylkeskommunen ønsket å sjekke ut dette
nærmere, jf. kml § 8.2. Ettersom funnmeldingen kom fra en privatperson tok
fylkeskommunen kontakt med Trønderenergi Kraft AS ved Ragnhild Remmen Bull den
21.08.19, hvor det ble avtalt befaring den 22.08.19.

Under befaring fant fylkeskommunens arkeologer flintavslag i oppkastede masser langs
veien som da var under opparbeiding. Det ble gjort 4 funn i jorddunger øst for veien og 2
funn vest for veien. Det ble foretatt 3 prøvestikk øst for veien der det var nok løsmasser.
Prøvestikkene var uten funn. Fylkeskommunens foreløpige konklusjon etter befaring var at
3 (mulig 2 av dem hører sammen) små steinalderlokaliteter var berørt og måtte ansees
som helt eller delvis fjernet/tapt som følge av arbeidet med veien. Veien skulle ikke utvides
utover bredden som da forelå, bare bygges opp ca. 1 meter. Det kunne være uberørte
masser under jorddungene, og disse burde sjekkes.

Fylkeskommunen ønsket en grundigere registrering for å få mer kunnskap om utstrekning
og alder av lokalitetene, og søkte Riksantikvaren om dispensasjon etter kml. § 8.2. den
10.09.19. Dispensasjon ble godkjent 17.09.19 og fylkeskommunen var tilbake i felt 18.-
19.09.19 for å registrere massene under jorddungene.

3 METODE

Det berørte området ble undersøkt ved prøvestikking, der det graves hull på ca. 40x40 cm
ned til berg eller uberørt undergrunn. Med denne metoden vil kulturminner være synlige
som lag med avvikende farge og konsistens i sidene (profilen) på hullet. Man kan også
gjøre funn av gjenstander, f.eks. flintbiter eller keramikk. Før prøvestikkene ble tatt ble
jorddungene over deler av området fjernet med gravemaskin, for å komme ned til
opprinnelig markoverflate.
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4 OMRÅDET

Figur 2: Kart over planområdet til Frøya vindpark og plassering i forhold til Frøya. Veilinjen
steinalderboplassene er funnet langs er markert med rødt.

Området som ble undersøkt ligger sør i planområdet til Frøya vindpark, nær innkjøringen til
vindparken. Steinalderlokalitetene ligger på østsiden av en vei som var under opparbeiding.
Nord for området er det berg, og det stikker opp berg mellom de to registrerte
steinalderlokalitetene. Den øverste steinalderlokaliteten ligger på 37-39 m.o.h. og den
nederste på 33.-34 m.o.h. Vegetasjonen mellom bergene er myr med lyng og gress.
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Tidligere funn i området

Figur 3: Oversikt over kulturminner i og i umiddelbar nærhet til planområdet.

Nord i planområdet for Frøya vindpark ligger det en steinalderlokalitet ved Tomasnesvatnet
(ID-95270). Veier og vindturbiner ble lagt utenfor denne slik at lokaliteten er ivaretatt. De
to nyoppdagede steinalderlokalitetene ligger sør i planområdet (ID263353, ID-263356).

Sør for planområdet, langs fylkesveg 716, ligger det flere boplasser eller aktivitetsplasser
fra steinalderen (ID-121366, ID-121406, ID-121408, ID-121409, ID-121405, ID-121407,
ID-121388) registrert av NTNU Vitenskapsmuseet i forkant av veiutbedring i 1998. Like øst
for disse aktivitetsområdene er det og gjort et løsfunn av en skiferspydspiss (ID-55834)

Nordøst for planområdet i Stutvassdalen er det gjort løsfunn av en pilspiss i flint (ID-16461,
T-19129) på 1940 tallet. Det ble også registrert flere boplasser eller aktivitetsplasser fra
steinalderen i forbindelse med den første plansaken om Frøya vindpark i 2005 (ID-95269,
ID-95268. Følgende vises ikke på fig 3: ID-95307, ID-95275, ID-95271, ID-95274).

Nordvest og vest for planområdet ligger det også boplasser eller aktivitetsområder fra
steinalderen (ID-121152, ID-36067, ID-36066, ID-26144). I sørvest ligger det en heller
(ID-16459) som har vært bebodd i steinalderen. Mot sørvest ligger også noen kulturminner
fra nyere tid. Sør-Frøya kirke På Hallaren er vernet (ID-85053). Øst for kirken er det en
bekkedal med 3 kryssende bruer. Disse broene og et vadested er vernet som del av
Storhallaren vegkompleks (ID-217465).
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5 OM UNDERSØKELSEN

Figur 4: Oversikt over prøvestikk og løsfunn i undersøkelsesområdet.

Den 22. august 2019. var arkeologer Knut Harald Stomsvik, Ingvild Sjøbakk og Anne Haug
fra fylkeskommunen på befaring etter melding om funn. Veien som var under oppbygging
avviket noe fra forespeilet veilinje. Veien ble målt inn (fig. 4, markert med rød linje). På
begge sider av veien var det jorddunger bestående av masser som var skjøvet til begge
sider da veien ble gravd ut. I jorddungene ble det gjort flere løsfunn av slått flint (fig. 4,
markert med gule prikker).

Det ble også tatt 3 prøvestikk (fig. 4, prøvestikk 1-3) som alle var negative. Prøvestikkene
viste torvmyr over siltsand, og spesielt prøvestikk 1 var veldig vått.

17.-18. september var arkeologer Ingvild Sjøbakk og Anne Haug tilbake for å foreta en
registrering. Ved hjelp av gravemaskin fikk de flyttet jorddungene fra østsiden av veien slik
at de kunne sette prøvestikk i de urørte massene under dungene. Det ble satt 7 prøvestikk
(fig. 4, prøvestikk 4-10), hvorav 4 var positive.
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På bakgrunn av positive prøvestikk og landskapet ble det definert to steinalderlokaliteter.
Den nordre (ID-263353) lokaliteten er avgrenset av berg i nord, negative prøvestikk i øst
og sør, og av veien i vest. Den søndre lokaliteten (263356) kan ha sammenheng med den
nordre, men det er et berg mellom de to lokalitetene som gjør at vi ikke med sikkerhet kan
si det er samme lokalitet. Den søndre lokaliteten er avgrenset av berg i nord, negativt
prøvestikk i øst, slutt på løsmasser i sør og veien i vest.

Funn av en tangespiss fra Fosnakulturen (se fig. 6) gjør at steinalderlokalitetene kan
dateres til tidlig mesolitikum. Strandlinjekurven for stedet (se vedlegg) viser at lokalitetene
ville ligget like over havoverflaten i tidlig mesolitikum, noe som bygger opp under
dateringen. Aktivitetsspor fra tidlig mesolitikum er preget av små oppholdsplasser nært
knyttet til havet.

Figur 5: Jordungene over den nordre lokaliteten (ID-263353) er fjernet. Foto: Anne Haug, Trøndelag
fylkeskommune.
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6 FUNN

Det ble gjort totalt 118 funn, hvorav 117 funn var av flint. Det siste funnet er en
knakkestein brukt til å slå flint.

Det ble gjort et løsfunn av en tangespiss eller Fosnapil i den nordre lokaliteten (ID-263353)
(se fig. 6). Prøvestikk 5 ble gravd der denne ble funnet. Fosnapilen er et diagnostisk funn
fra tidlig mesolitikum.

Figur 6. Tangespiss/Fosnapil fra lokalitet ID-262253. Foto: Eirin Ellingsen, Trøndelag fylkeskommune.

1 av avslagene og 1 av flekkene hadde bruksspor, og avslaget fra prøvestikk 5 ser ut til å
være brent (se fig. 7). 3 av avslagene blant løsfunnene er vingeavslag som er
karakteristiske rester etter skiveøksproduksjon (se vedlegg).

Figur 7: Prøvestikk 5, mulig brent medioavslag. Foto: Eirin Ellingsen, Trøndelag fylkeskommune.
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I prøvestikk 4 ble det funnet 17 avslag av flint og dette er dermed det mestfunnrike
prøvestikket. 7 av avslagene har samme rødlige farge og ser ut til å stamme fra samme
flintknoll (se fig. 8).

Figur 8: Flintavslag fra prøvestikk 4. Foto: Eirin Ellingsen, Trøndelag fylkeskommune.

7 DOKUMENTASJON

Områdeter dokumentert med tekstog foto. Prøvestikk ble målt inn med Altus NR3 DGPS
med CPOS signalkorreksjon. Kartene er utarbeidet i ArcMap versjon 10.6.1.

Alle påviste automatisk freda kulturminner er lagt inn i den nasjonale kulturminnedatabasen
Askeladden. Funn er innlevert til NTNU Vitenskapsmuseet.
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8 KONKLUSJON

Etter melding om funn av slåtte steinartefakter innenfor Frøya vindpark sitt
konsesjonsområde utførte Trøndelag fylkeskommune en befaring den 22.08.19 samt en
arkeologisk registrering den 18 og 19. september. Hensikten med registreringen var å
avklare om det var noe igjen av de to steinalderlokalitetene som ble påvist i oppkastede
jordmasser den 22.08.19.

Dispensasjon jf. kml § 8.2 ble gitt avRiksantikvaren 17.09.19. Det ble gjennomført en
registrering i form av fjerning av oppkastede masser med maskin for å komme ned på
opprinnelig markoverflate. Deretter ble det gjennomført prøvestikking på østsiden av
opparbeidet vei. Med bakgrunn i registreringen ble de det konkludert med at det meste
av de to lokalitetene er fjernet som følge av veiutbyggingen, men det er bevart en liten
rest av lokalitetene øst for den veien som nå er opparbeidet. Lokalitetene har fått
Askeladden ID-263353 og ID-263356.

Tiltakshaver Trønderenergi AS opplyser at det ikke skal gjøres noe mer arbeid i dette
området utover bruk av allerede oppkastede masser til plastring av vei. Dette betyr at
restene av disse lokalitetene kan bevares. Lokalitetene er nå midlertidig sikret med
stålgjerde slik at det ikke oppstår fare for ytterligere forstyrrelser i forbindelse
anleggsarbeidet. Stålgjerdet vil fjernes når anlegget er ferdigstilt.

Eirin Ellingsen, arkeolog
Trøndelag fylkeskommune
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9 VEDLEGG

Prøvestikkliste

Pr.stikk
nr

Status Soldestatus Mål
(cm)

Dybde
(cm)

Beskrivelse

1 Negativt Ikke soldet 30 x 30 Ca 35 Våt torvmyr over siltsand. Mye
vannsig.

2 Negativt Ikke soldet 30 x 30 50 Myrtorv over siltsand, store
steiner i bunn.

3 Negativt Ikke soldet 30 x 30 38 Torv, grå siltig sand, berg eller
blokk.

4 Positivt Ikke soldet 40 x 40 25 Flintfunn i øverste 10 cm. Lys
brun, grov grus.

5 Positivt Ikke soldet 40 x 40 10 Funn i toppen av avslag. stein i
bunnen.

6 Negativt Ikke soldet 35 x 40 25 Lys brun, siltholdig masse.

7 Negativt Ikke soldet 40 x 40 25 Torv og mye røtter, deretter
seig gråbrun siltmasse.

8 Positivt Ikke soldet 35 x 35 15 Ikke mulig å beskrive massene
grunnet mye vann. Store stein i
toppen og grus. Flekka er funnet
i toppen av torvlaget.

9 Negativt Ikke soldet 30 x 30 10 Tynt lag med grus i toppen
deretter ned på brun seig
siltmasse.

10 Positivt Tørrsoldet 30 x 30 30 Kompakt fin sand de øverste 20
cm deretter grov løsere grus.
Funnene lå i de øverste 20 cm.
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Funnliste

ID-263353

Pr.stikk/sted Antall Beskrivelse Funn totalt

4 15 Medioavslag i flint. 8 avslag har cortex, 1 avslag er
patinert.

172 Mikroavslag i flint

5 1 Medioavslag i flint, mulig brent

2
1 Tangepil av Fosnatype, funnet på overflaten nært

prøvestikk 5.

8 1 Medioflekke i flint med bruksspor 1

Løsfunn 3 Vingeavslag etter skiveøksproduksjon

59

1 Mikroflekke i flint

11 Medioflekker i flint. 2 avslag med cortex, 1 avslag
er patinert.

1 Makroflekke i flint med cortex

1 Mulig pilspiss i flint

5 Mikroavslag i flint

33 Medioavslag i flint. 15 avslag til cortex. 3 avslag er
patinert.

4 Makroavslag i flint. 1 avslag har bruksspor.

ID-263356

Pr.stikk/sted Antall Besktivelse Funn totalt

10 2 Mikroavslag i flint

86 Medioavslag i flint

Løsfunn 4 Mikroavslag i flint

31
20 Medioavslag i flint. 2 avslag med cortex. 2 avslag

med patinering.
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1 Makroavslag i flint

2 Medioflekkefragment i flint

1 Mikroflekkefragment i flint

2 Flintknoller i flint

1 Knakkestein

Funnbilder lokalitet ID-263353
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Funnbilder lokalitet ID 263356
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Strandlinjekurve

Røde streker markerer øvre og nedre høyde for steinalderlokalitetene.

Referanse:

Bondevik, Stein, John Inge Svendsen and Jan Mangerud, (1998), Distinction between the
Storegga tsunami and the Holocene marine transgression in coastal basin deposits of
western Norway,  Journal of Quaternary Science , 13(6): 529-537

Svendsen, John Inge, and Jan Mangerud, (1987), Late Weichselian and Holocene sea-level
history for a cross-section of western Norway,  Journal of Quaternary Science , 2:113-132



Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632
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Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 

 
Sted: Møterom Teknisk 

          

Møte nr. 2 -2020 

Møtedato:   
12.02.20 

 

 
Kl 08.30 -10.00 

 

 

Beathe Sandvik Meland - forfall 

Thomas Sandvik 
Kristin Strømskag -forfall 

Arvid Hammernes – fram til kl 09.00 

Magnhild Myrseth  
 
Ivar Sæther, PL.   – Skype 

Torny D. Sørlie lokal P.l  

 

 

 
Sted:  

Møterom Teknisk 

 

 

Møteleder:  

Thomas 

 

 
Referent:  
Torny 

 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. 

Orientering/Drøfting/Beslutning 
Type Ansvarlig 

7-20 Godkjenning av referat  
Referat av 15.01.20 utsettes til møte 11.03, da styringsgruppa i 
dag ikke er beslutningsdyktig. 

0 Thomas 

8-20 Ny begrenset høring - mindre endring av Reguleringsplan 
Bekken 
Saken godkjent i KST 30.01.20, med tilføyelse i vedtak: 
Kommunestyret påpeker at avkjørsel fra riksvei 714 opp til 
Bekken/Beinskaret må utbedres for sikt. 
Behandling i styringsgruppa. 
Entreprenør bes komme med kostnadsoverslag for 
tilleggsarbeidet utbedring for sikt. Dette kan alternativt tas inn i 
forbindelse med grunnarbeidet av parkeringsplass ned mot 

O Torny 
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hovedvei. Om merkostnad skal dekkes innenfor 
investeringsramma for M.O. må avklares/diskuteres. 
 

9-20 Avklarings og kontraktsmøter med entreprenør 
Nytt avklaringsmøte med entreprenør 10.02 ( ref sendt ut) 
Det har samtidig vært befaring v. Helsevakta i Tr.heim hvor Ruta 
var hoved entreprenør. Særlig fokus på takheisløsninger,  
badekabin-løsninger m.m. Bano - bad legges til grunn for 
tilbudet. 
 
Kontrakts grunnlag ut i fra NS 8407.  
Signering av kontrakt vil skje ved workshop på Frøya den 
 25 -26.02.20 ( fra lunsj – til lunsj ) 
Her inviteres styringsgruppa med, samt lederne i Plo særskilt. 
Ruta med underleverandører/firma samt Link Arkitektur deltar. 
 
Dag 1. - Det blir befaring på tomt og offisiell kontraktsignering. 
               Frøya kommune/Xpro v. prosjektledere orienterer om 
              prosjektet og samspillsfasen – mål og forventninger. 
              Link Arkitektur – gjennomgang av forprosjektet.  
              Start workshop. 
 
Dag 2. Fortsettelse av gruppearbeid og oppsummering. 
 

O 

D 

 

Ivar 

10-20 Forespørsel vedr. tomteareal på Bekken fra Dalpro 
Saksunderlag 
Notat fra møte med Dalpro 27.01.20 
Behandling i styringsgruppa. 
Torny skisserte fremtidig behov for heldøgns tjenester ut i fra 
SSB tall og vurderinger som må tas i fht. fremtidig kapasitet/ 
behov for boliger. Særlig økende behov fra 2030 ( ca 100) og 
2040 ( ca 139). Behovet må allikevel vurderes ut ifra en robust 
nok hjemmetjeneste, geografiske hensyn og nok kompetanse. 
 
Økende antall eldre 80+: 
2025 –antall 259 
2030 – antall 316 
2035 – antall 361 
2040 – antall 435 
 
Saken tas videre til møte 11.03.20 for ytterligere informasjon i 
saken. Dalpro inviteres da inn til møtet. 
 

O 

D 

 

Torny 

11-20 Evt. 
Vedr. behov for byggherreombud. 
 Xpro kan tilby Frøya kommune denne tjenesten 
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Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 

 
Sted: Møterom Teknisk 

          

Møte nr. 3 -2020 

Møtedato:   
11.03.20 

 

 
Kl 12 -13.30 

 

 

Beathe Sandvik Meland  

Thomas Sandvik 
Kristin Strømskag 

Arvid Hammernes  

Magnhild Myrseth  
 
Ivar Sæther, PL.   – Skype 

Torny D. Sørlie lokal P.l  

 
Ole Morten Sørvig –Dalpro, sak 13 

Ann Magritt Glørstad, sak 13 og 14 

 

 

 
Sted:  

Møterom Teknisk 

 

 

Møteleder:  

Beathe 

 

 
Referent:  

Torny 
 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. 

Orientering/Drøfting/Beslutning 
Type Ansvarlig 

12-20 Godkjenning av referat  
Referat av 15.01 og 12.02.20 godkjent 

B Beathe 

13-20 Forespørsel vedr. tomteareal på Bekken fra Dalpro 
Ole Morten Sørvig fra Dalpro presenterte behov for tomteareal 
og fremtidige planer for nytt vaskeri / flerbruksbygg. 
Stikkord: 

 Frøya kommune har 49 % eierandel  

 Forutsetning i 2017: økt aktivitet på Frøya og bygning av 
flerbrukshus/vaskeri  

O 

D 
B 

 

Torny 

Ole Morten 
Sørvig og  

Ann Magritt G.  
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 Dagens tomt på Myra (gamle Bruket), uhensiktsmessige 
lokaler og for lite.                                                                     
I dag 450kvm, planlegger nytt areal på 600kvm. 

 Dalpro utvikler nye konsept og tilbud, eks innen 
arbeidsretta tiltak for rus/psykiatri, arbeidsretta tiltak 
psykisk utvikl. hemmede, ungdom og utenforskap som 
noen eksempler.  
Se for øvrig vedlagte presentasjon. 

 
Behandling i styringsgruppa: 
Frøya kommune må se dette i en større sammenheng enn bare 
behov for tomtearealer. Her er det et stort utredningsarbeid 
som må gjøres, og som er påbegynt i DP1 + DP2 i morgendagens 
omsorg. 
 

14-20 Medlemmer i styringsgruppa. 
Byggeprosjektet vil kreve tilførelse av byggeteknisk kompetanse 
i styringsgruppa. Styringsgruppa vurderer egen kontaktperson 
som jobber opp i mot /sammen med ekstern byggherreombud 
fra Xpro.  
Vedtak i styringsgruppa: 

1. Virksomhetsleder for bygg og kommunalteknikk tiltrer 
styringsgruppa. 

2. Xpro ønskes inn i rollen som byggherreombud.  
Xpro lager et tilbud på denne tjenesten som fremlegges 
i møte 15.04.20. 

3. Virksomhetsleder for bygg og kommunalteknikk blir 
kommunens interne kontaktperson opp mot 
byggherreombudet. 

 
 

O 

B 

 

Torny 

 

 
 

15-20 Byggeprosjektet 
Status og fremdrift v. Ivar 

- Avstemmingsfase pågår og skal etter planen avsluttes 
innen 31.03.2020 med et heldagsmøte med 
Totalentreprenør(TE). 

- Det avholdes prosjekteringsmøter hos TE fredag hver 
uke. Prosjektleder deltar på Teams. 

- Det skal avholdes 3 stk byggherremøter i perioden frem 
mot 31.3.20 – Datoer:  
 Fredag 13.03 kl. 08-09 
 Torsdag 19.03 kl. 12-14 
 Tirsdag 24.03. kl. 12-14 
Prosjektleder og repr. Fra Frøya kommune blir med i 
disse møtene i tillegg til TE. 

- Søknad om rammetillatelse og IG pågår. Ansvar LINK 
- Avtaking av matjord startet opp mandag 9.3 og vil pågå 

ut neste uke. 

 Ivar Sæter 

16-20 Evt. 
1. Avkjørsel fra riksvei 714 – bedre sikt (sak KST 30.01.20) 

 Ivar Sæter 



3 

 

Entreprenør er forespurt om kostnadsoverslag for 
arbeidet. Svar gis i neste SG.møte 15.04. 

2. XPRO lager et tilbud på uavhengig kontroll for 
Prosjektering og utførelse – alle fag innen 15.4.20. 

  
 Neste møte SG 15.04.20   
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RESULTATREGNSKAP 

 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

 
 Note 2019 2018 
 
Driftsinntekter 
Salgsinntekt  49 251 593  42 175 967  
Annen driftsinntekt  1 891 383  1 311 587  
Sum driftsinntekter  51 142 976  43 487 554  

Driftskostnader 
Lønnskostnad 1 34 785 579  32 613 492  
Avskrivning på varige driftsmidler 3 401 368  255 781  
Annen driftskostnad 2 9 482 892  7 392 407  
Sum driftskostnader 12 44 669 840  40 261 679  

DRIFTSRESULTAT  6 473 137  3 225 875  
 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 
Finansinntekter 
Annen renteinntekt  351 901  224 147  
Sum finansinntekter  351 901  224 147  

Finanskostnader 
Annen rentekostnad  371  481  
Annen finanskostnad  240 492  135  
Sum finanskostnader  240 863  615  

NETTO FINANSPOSTER  111 037  223 532  
 

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD  6 584 174  3 449 407  
 

Skattekostnad på ordinært resultat 6 140 730  51 671  
 
ORDINÆRT RESULTAT  6 443 444  3 397 736  
 
 

ÅRSRESULTAT  6 443 444  3 397 736  
 

OVERF. OG DISPONERINGER 
Overføringer annen egenkapital  6 443 444  3 397 736  
SUM OVERF. OG DISP.  6 443 444  3 397 736  
 



 

 

BALANSE PR. 31.12.2019  

EIENDELER  2019 2018 

 

ANLEGGSMIDLER 
Varige driftsmidler 
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3 2 244 934  1 683 811  
Sum varige driftsmidler  2 244 934  1 683 811  

Finansielle anleggsmidler 
Andre langsiktige fordringer 7 3 761 645  2 812 411  
Sum finansielle anleggsmidler  3 761 645  2 812 411  

SUM ANLEGGSMIDLER  6 006 579  4 496 222  

OMLØPSMIDLER 
Fordringer 
Kundefordringer 5 22 090 786  516 321  
Andre kortsiktige fordringer  677 634  1 525 331  
Sum fordringer  22 768 420  2 041 652  

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 27 315 004  18 466 477  
SUM OMLØPSMIDLER  50 083 424  20 508 129  

SUM EIENDELER 11 56 090 003  25 004 351  
 

EGENKAPITAL OG GJELD 

EGENKAPITAL 
Innskutt egenkapital 
Selskapskapital 4 3 205 000  2 800 000  
Sum innskutt egenkapital  3 205 000  2 800 000  

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 8 26 536 872  16 300 138  
Sum opptjent egenkapital  26 536 872  16 300 138  

SUM EGENKAPITAL  29 741 872  19 100 138  

GJELD 
KORTSIKTIG GJELD 
Leverandørgjeld  384 630  376 596  
Betalbar skatt  140 730  51 671  
Skyldig offentlige avgifter  21 849 352  2 333 025  
Annen kortsiktig gjeld  3 973 420  3 142 921  
SUM KORTSIKTIG GJELD  26 348 132  5 904 213  
SUM GJELD  26 348 132  5 904 213  

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 11 56 090 003  25 004 351  

 

Stjørdal, 20. februar 2020 

        



 

 

NOTER 

 

Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har 
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps 
Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i 
regnskapsprinsipper. 
 

Samvirkeforetak skal følge regnskapslovens bestemmelser. Samvirkeforetak skal ikke rapportere 
regnskapstall i KOSTRA.  

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste 
dag i regnskapsåret samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 

Anleggsmidler 

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved 
beregningen av avskrivningsbeløp.  

Skatt og avgift 

Spørsmålet om skatteplikt er vurdert av KS Advokatene. I brev datert 2018-1220 ber vi om en uttalelse 
fra Skatteetaten om selskapet er skattepliktig. Vedlagt dette brevet er notat fra KS Advokatene som gir 
en god begrunnelse for at selskapet ikke skal være skattepliktig. De tidligere selskapene KomRev 
Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS var ikke skattepliktig. Endring av selskapsform gir ikke 
grunnlag for skatteplikt.  
 
Skatteetaten har i brev av 2019-0211 bekreftet vår vurdering av at selskapet ikke har erverv som 
formål ved revisjon av kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket. Denne 
omsetningen vil være fritatt for skatteplikt.  Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som 
eies helt eller delvis av et eller flere av medlemmene, eller til andre, så lenge denne omsetningen ikke 
overstiger 20 % av foretakets totale omsetning. Denne omsetningen vil være skattepliktig. 
 
Virksomheten er registrert i foretaksregisteret og er momspliktig for hele sin virksomhet. Denne 
avklaringen kom (13.12.19) etter lang tids dialog med Skatteetaten om hvilke bestemmelser selskapet 
skal følge ved håndtering av merverdiavgift. Som en konsekvens av Skatteetatens bestemmelse og 
endret merverdiavgiftsregime, har virksomheten måttet korrigere for dette i sine regnskaper for 2018 
og 2019. Korrigeringene har ført til at virksomheten pr 31.12.2019 har balanseført skyldig offentlige 
avgifter med kr 21.849.352. Av dette er kr 19 349 666 skyldig merverdiavgift. Endringen i 
merverdiavgiftsregime har også medført korrigeringer knyttet til salgsinntekter, og våre kunder har 
mottatt korrigerte faktura for 2018 og 2019.  Virksomhetens kundefordringer pr 31.12.19 viser derfor kr 
22. 090.786. Endringen har ikke medført økt kostnad for våre kunder. 

 

 

Note 1   Lønnskostnader 

Selskapet har 37 ansatte per årsskifte. Det er utbetalt honorar til styrets medlemmer med kr 222.100 
Godtgjøring til årsmøtets medlemmer dekkes av de enkelte medlemskommune ut fra egne reglement i 
kommunene.  Lønn til daglig leder er kr 943.000 fra 01.01.2019. 
 
Selskapet har KLP som pensjonsleverandør, med ytelsesbasert pensjonsordning med tilsvarende 
ordningen som er i kommunal sektor. 
 
Selskapet har medlemskap i KS Bedrift, tilsluttet Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen for 
konkurranseutsatte bedrifter. 
 



 

 

 
Spesifiserte lønnskostnader 2019 2018 

   
Faste lønninger 21 818 557 20 436 618 
Timelønn 488 572 363 924 
Overtid 307 594 246 375 
Påløpne feriepenger 2 773 520 2 588 515 
Honorar styret 240 210 290 250 
Arbeidsgiveravgift 3 594 147 3 550 475 
Pensjonstrekk -496 888 -468 298 
Premie pensjonsordning 6 449 479 5 626 976 
Refusjon sykepenger -1 343 693 -709 529 
Gaver 43 271  45 255 
Databriller 2 059  2 640 
Forsikringer 93 556 55 872 
Opplæring/videreutdanning 661 851 405 292 
Andre personalkostnader 92 095 79 494 
Skattepliktig bilgodtgjørelse/reise 61 249 99 633 

   

Sum lønnskostnader 34 785 579 32 613 492 

   
 

Note 2   Andre driftskostnader, godtgjøring til revisor 

Selskapet har ytet honorar til revisor for revisjon 2018 med kr 109.875,-. Honoraret omfatter også 
revisjon for innfusjonerte selskaper. 
 

Note 3   Avskrivning av varige driftsmidler 

Anskaffelseskost  pr 1/1-19 1 683 811 
+ tilgang 962 491 
- avgang 0 
Anskaffelseskost pr 31/12 2 646 302 
- ordinære avskrivninger 401 368 
- avskrevet mot kapitalkonto 0 
Balanseført verdi pr 31/12 2 244 934 
 
Disse er aktivert i anleggsmidler inkl. mva og avskrives etter økonomisk levetid.  

Note 4   Innskutt egenkapital 

Selskapet andelsinnskudd kr 3.205.000 er fordelt på følgende medlemmer; 
 
Kommune Innskuddsbeløp/andelskapital i hele kroner 
Agdenes kommune  
Alstahaug kommune                                                      

15.000 
60.000 

Bindal kommune 15.000 
Bjugn kommune 
Brønnøy kommune 

30.000 
60.000 

Dønna kommune 
Flatanger kommune 

15.000 
15.000 

Fosnes kommune 15.000 
Frosta kommune 30.000 
Frøya kommune 30.000 
Grane kommune 15.000 
Grong kommune 30.000 
Hattfjelldal kommune 15.000 



 

 

Hemne kommune 
Herøy kommune 

30.000 
15.000 

Hitra kommune 30.000 
Høylandet kommune  15.000 
Inderøy kommune 
Indre Fosen kommune 

60.000 
120.000 

Klæbu kommune 
Leirfjord kommune 

60.000 
30.000 

Leka kommune 15.000 
Levanger kommune 120.000 
Lierne kommune 15.000 
Malvik kommune 120.000 
Meldal kommune 30.000 
Melhus kommune 120.000 
Meråker kommune 30.000 
Midtre Gauldal kommune 60.000 
Namdalseid kommune 15.000 
Namsos kommune 120.000 
Namsskogan kommune  15.000 
Nærøy kommune 60.000 
Orkdal kommune 
Osen kommune 

120.000 
15.000 

Overhalla kommune 
Roan kommune 

30.000 
15.000 

Røyrvik kommune 15.000 
Selbu kommune 30.000 
Skaun kommune 60.000 
Snillfjord kommune 15.000 
Snåsa kommune 30.000 
Steinkjer kommune 200.000 
Stjørdal kommune 200.000 
Sømna kommune 
Træna kommune 
Trøndelag fylkeskommune 

30.000 
15.000 

600.000 
Tydal kommune 15.000 
Vefsn kommune 120.000 
Vega kommune 15.000 
Verdal kommune 120.000 
Verran kommune 30.000 
Vevelstad kommune 15.000 
Ørland kommune 60.000 
Åfjord kommune 30.000 
  

Note 5   Kundefordringer 

Kundefordringer er vurdert til pålydende og det er ikke foretatt avsetninger til fremtidige tap.  
 
Det er bokført tap på fordringer med kr 194.988,- Tapet gjelder fordring mot tidligere eierkommune i 
Ytre Helgeland kommunerevisjon IKS. 
 
Selskapet har rettet krav mot to tidligere eierkommuner i Ytre Helgeland kommunerevisjon IKS. Kravet 
gjelder pensjonsforpliktelser ved uttreden og beløper seg til hhv kr 573.387 og kr 573.184. Vårt krav er 
oversendt departementet for avklaring, og fordringen er ikke tatt inn i Revisjon Midt-Norge SA sitt 
regnskap. 
 
Selskapets kundefordringer er bokført med kr 22.090.786. Vi viser til avsnittet om skatt og avgift for 
nærmere orientering. 

Note 6   Skattekostnad 

Selskapet har en skattekostnad på kr 140 730. Beregnet skattepliktig resultat er kr 438.048,- 



 

 

Note 7   Finansielle anleggsmidler  

Det er innbetalt egenkapitalinnskudd i KLP med kr 273 835. Samlet innskudd etter sammenslåing er kr 
3.761.645.  
 
 

Note 8   Opptjent egenkapital - disposisjonsfond 

Disposisjonsfond pr. 01.01.2019 kr 16 300 138 
  + tilført egenkapital ved fusjon kr       3 793 290  
  + overskudd 2019 tilført egenkapitalen kr 6 443 444 
 
Disposisjonsfond pr. 31.12.2019 kr 26 536 872 
 
 
Ytre Helgeland kommunerevisjon og Fosen kommunerevisjon ble fusjonert inn i  Revisjon Midt-Norge 
SA pr 01.01.2019. Fusjonene er  gjennom som virksomhetsoverdragelser. 
 

Spesifisering av beløp, tilført egenkapital ved fusjon: 

Opptjent egenkapital Ytre Helgeland Kommunerevisjon      kr 2 947 225 
Opptjent egenkapital Fosen Kommunerevisjon kr    134 706  
Regnskapsmessig mindreforbruk 2018 YHK kr    206 121  
Regnskapsmessig mindreforbuk 2018 Fosen kr    162 770 
Fond YHK kr    256 236  
-Redusert egenkapital som følge av endret regnsk.prinsipp kr      31 581 
-Korrigering skatt  kr      26 187 
-Beregnet andelsinnskudd for kommuner YHK kr    135 000 
Beregnet andelsinnskudd for kommuner Fosen kr    279 000 
Endring egenkapital RMN SA      kr 3 793 290     

 

Disposisjonsfond pr 31.12.2018     kr 16 326 641 

Skattekostnad ført mot egenkapital     kr        26 503 
Disposisjonsfond 01.01.2019     kr 16 300 138 

 

Note 9   Gjeld 

Selskapet har ikke langsiktig gjeld. 
 
 
 

Note 10   Bundne midler 

Av selskapets samlede omløpsmidler er kr 1.067.930,- bundne midler for skattetrekk 
 
 
 

Note 11   Sum eiendeler/sum egenkapital og gjeld 

Sum eiendeler/sum egenkapital og gjeld 31.12.2018 kr 25 002 351 
Korrigert for oppgjørskonto mva    kr          2 000 
Sum eiendeler/sum egenkapital og gjeld 01.01.2019 kr 25 004 351 
 
 
 
 



 

 

 

Note 12  Sammenligning regnskap og budsjett 2019 

 Regnskap Budsjett 

Driftsinntekter   
Honorar kommunene -46 188 294 -46 023 000 
Revisjonshonorar avgiftspliktige -2 868 499 - 2 500 000 
Avgiftsfritt salg -87 800 -100 000 
MVA-kompensasjon -1 570 843 -1 100 000 
Fagdager -107 000 -200 000 
Refusjoner -263 137 -90 000 
Andre driftsinntekter -57 403 0 
Sum driftsinntekter - 51 142 976 - 50 013 000 

   
Driftsutgifter   

Lønn og godtgjørelser, nto kostnad 33 938 077 36 420 000 
Andre personalkostnader 847 502 1 592 000 
Kontorlokaler 4 035 486 3 254 000 
Leie maskiner, inventar 776 060 880 000 
Fremmede tjenester 978 330 650 000 
Kontorrekvisita, telefon, bredbånd, nettportaler 912 445 989 000 
Reise- og diettkostnader 1 935 146 1 588 000 
Reklame, representasjon 185 631 100 000 
Kontingenter 331 581 363 000 
Forsikringer 39 641 30 000 
Andre driftsutgifter 93 584 1 856 000 
Ordinære avskrivninger 401 368 365 000 
Tap på krav 194 988 0 
Sum driftskostnader 44 669 839 48 087 000 

   
Resultat - 6 473 137 -1 926 000 

   
Finansinntekter - 351 900 -250 000 
Finanskostnader 240 863 0 
   
Resultat før skatt 6 584 174 2 176 000 
Betalbar skatt 140 730 0 
Årsresultat 6 443 444  

  



 

 

   

ÅRSBERETNING 

INNLEDNING 

Revisorloven § 5a-2 pålegger revisjonsselskaper som reviderer foretak av allmenn interesse å avgi en 
åpenhetsrapport hvor blant annet organisasjonsform og eierskap, styringsstruktur, interne 
kvalitetskontrollsystemer og enhetens etterutdanningspolitikk skal beskrives. Kommunalt eide 
revisjonsselskapet omfattes ikke av revisorloven, og derfor ikke om kravet om åpenhetsrapport. 
Åpenhet er imidlertid en sentral del av offentlig sektor. Kommunal revisjon bør derfor være like åpen i 
sin rapportering som private selskapet. Vi har derfor innarbeidet de krav som stilles til 
åpenhetsrapporter i vår årsberetning og håper dette gir et godt innblikk i selskapet. 

Vi er bedriftsmedlem i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). NKRF er en yrkesfaglig 
interesseorganisasjon og et serviceorgan som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller 
kontroll med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. NKRF har som visjon å være på vakt for 
fellesskapets verdier.  

Revisjon Midt-Norge SA har vært gjennom store organisatoriske endringer de siste to årene og er i 
dag Norges største interkommunale revisjonsselskap. Dette har gitt oss flere kompetente 
medarbeidere og effektivisert tjenestene våre. Vi skal fortsette å utvikle oss til beste for våre eiere og 
kunder. Vi skal revidere og kontrollere, men vi skal også være en samarbeidspartner for å utvikle 
bedre styring og kontroll. Vår visjon er å bidra til forbedring.  

Vi viser til vår hjemmeside for nærmere informasjon om vår virksomhet   www.revisjonmidtnorge.no 

 

Stjørdal, 20. februar 2020 

 

 

 

 

 



SELSKAPETS FORMÅL, ORGANISASJON OG VIRKSOMHET

Revisjon Midt-Norge SAble stiftet 28. august201 7 av 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune.
Selskapet ble etablert etter en sammenslåing av selskapene Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev
Trøndelag IKS, og var i drift fra 1 . januar 2018.

Selskapet har en desentralisert struktur med kontor i Orkanger, Trondheim, Namsos, Stjørdal,
Botngård, Brønnøysund, Sandnesjøen og Mosjøen, i tillegg til hovedkontoret på Steinkjer.

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap og det første som er
organisert som et samvirkeforetak. Selskapets vedtekter fastslår at det bare er kommuner og
fylkeskommuner som kan bli medlemmer. Per 31.12.19 er det 55 medlemskommuner i selskapet.

Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. Selskapets
hovedtjenester er regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg leverer vi selskapskontroller,
rådgivning og andre tjenester, herunder bekreftelser og attestasjoner. Revisjonsarbeidet utføres i
samsvar med vedtatte revisjonsstandarder, som legger rammen for god (kommunal) revisjonsskikk.

Selskapet er medlem i KS Bedriftog har en ytelsesbasert pensjonsordning i KLP.

ORGANISASJON

Selskapet er faglig organisert slik figuren nedenfor viser:

ÅRSMØTET

Årsmøtet er selskapets øverste organ, og består av 55 representanter valgt av medlemskommunene.
Stian Brekkvassmo er leder og Gunn Iversen Stokke nestleder i årsmøtet.

I 2019 har det vært avholdt 2 årsmøter og behandlet 1 5 saker.

Medlemmenes stemmerett på årsmøtetfølger av vedtektene i selskapet og baseres på omsetning
med foretaket etter fastsatt modell.

Styret 7medlemmer

Daglig leder

Administrasjon

Faglig leder forvaltningsrevisjon Faglig leder finansiell revisjon

19regnskapsrevisorer14forvaltningsrevisorer

Årsmøtet 55medlemmer

Ass. daglig leder



Høsten 2019 vedtok årsmøtet selskapets strategi for perioden 2020-2023. Her fremgår det at vår
visjon er; å bidra til forbedring. Våre verdier skal være; kompetent, framtidsrettet, åpen og pålitelig.

Strategi 2020-2023:

STYRET

Styret består av 6 personer valgt av årsmøtet og 1 person valgt av og blant de ansatte. Styrets
sammensetning etter gjennomført valg på årsmøtet i oktober2019:

• Styreleder Hans S.U. Wendelbo Røros
• Nestleder Elin R. Agdestein Steinkjer
• Styremedlem Eva Lundemo Malvik
• Styremedlem Anne Birgitte S. Sklet Grong
• Styremedlem Torbjørn Måsøval Frøya
• Styremedlem Oddvar Fossum Bindal
• Ansattes repr. Lauritz Jessen

• Vara i numerisk rekkefølge:
• Arnfinn Kampli Hattfjelldal
• Trude Holm Verdal
• Nils Even Fuglem Selbu
• Liv Darell Indre Fosen

Daglig leder Arnt R. Haugan er sekretær og saksutreder for styret.

I 2019 har styret hatt 7 møter og behandlet 56 saker. Styret har i 2019 jobbet med å lage en strategi
for det nye selskapet. En viktig sak for styret har i tillegg vært å vedta ytterligere utvidelse av selskapet
gjennom virksomhetsoverdragelse fra Revisjon Fjell IKS. Styret har også godkjentsøknad om
medlemskap fra de nye deltakerkommunene. Styrets leder har i denne sammenheng deltatt på møte
med styret i Revisjon Fjell IKS.

TJENESTER OG PRODUKSJON

Selskapethar en stor og omfattende produksjon. I tillegg til å levere revisjon til de kommuner og
fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, kan vi selge tjenester til andre rettssubjekter som

Bidra til forbedrin g

Framtidsrettet Kompetent Åpen
Pålitelig
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ledende
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for våre kunder
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utviklingsorientert
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attraktiv

arbeidsgiver for
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eies helt eller delvis av ett eller flere av medlemmene, eller til andre, så lenge omsetningen av andre 
oppdrag ikke overstiger 20 % av den totale omsetningen. 

I 2019 har selskapet avgitt 257 revisjonsberetninger, 41 forvaltningsrevisjonsrapporter og 13 rapporter 
om eierskap/forvaltningsrevisjon i selskap.  

Vi har også arrangert faglige temadager for økonomimedarbeidere i alle eierkommunene våre. Dette 
er gjort med egne medarbeidere som forelesere. Her var det godt oppmøte fordelt på samlinger i 
Steinkjer, Trondheim og Sandnessjøen. 

Selskapet har i 2019 fortsatt arbeidet mye med implementering av ny organisasjon, administrative 
systemer og rutiner. Det er satset på digitalisering av administrative systemer og tjenestene er i all 
hovedsak skybaserte. Det er også utviklet en felles Sharepoint plattform som gir ansatte enkel tilgang 
til selskapets arbeidsverktøy, områder, innhold og nyheter, uansett hvor de fysisk er lokalisert. Dette 
er viktig i et selskap med mange kontorlokasjoner. 

Vi er opptatt av å ta i bruk nye digitale verktøy til beste for våre egne ansatte og våre kunder. 

Selskapet har blant annet gjennomført et forprosjekt, sammen med Atea AS og Romerike Revisjon 
IKS, for å se på hvordan digitalisering og teknologiske løsninger kan utvikle det faglige arbeidet vårt 
mot kommunene.  

Revisjon Midt-Norge SA har et strategisk og faglig samarbeid med KomRev Nord IKS gjennom en 
samarbeidsavtale. KomRev Nord IKS reviderer 38 kommuner. 

 

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FRA FOSEN KOMMUNEREVISJON, YTRE HELGELAND 

KOMMUNEREVISJON OG REVISJON FJELL IKS.  

Årsmøtet godkjente i april 2018 en strategi som åpnet for inntak av nye medlemmer i selskapet. Etter 
søknad fra eierkommunene i Fosen kommunerevisjon og Ytre Helgeland kommunerevisjon om 
medlemskap i selskapet ble dette innvilget av styret i 2018. På bakgrunn av disse vedtakene ble 11 
nye kommuner medlemmer med virkning fra 01.01.2019. Medlemskapet kommer som en følge av en 
virksomhetsoverdragelse fra de to aktuelle selskapene. I tillegg har Revisjon Fjell IKS med åtte 
kommuner sør i Trøndelag og i Hedmark søkt og fått innvilget medlemskap i 2019. Dette skjer også 
som en virksomhetsoverdragelse og med virkning fra 01.01.2020. 

Gjennomføringen og implementering av disse virksomhetsoverdragelsene har vært et omfattende og 
viktig arbeid i 2019.  

 

LIKESTILLING, MILJØ OG KOMPETANSE  

ANSATTE OG LIKESTILLING 

Selskapet har 37 ansatte pr. 31.12.19. Dette fordeler seg på 26 kvinner og 11 menn. To personer er 
ansatt høsten 2019, men startet ikke i stillingene før 01.01.20. I tillegg kommer det to nye ansatte per 
01.01.20 som følge av virksomhetsoverdragelsen av Revisjon Fjell IKS. Selskapets ledergruppe 
består av 2 menn og 2 kvinner. Det er ikke gjennomført eller planlagt spesielle tiltak når det gjelder 
likestilling. 



 

 

Det har i 2019 vært enn høyere turnover blant de ansatte enn tidligere. Selskapet har derfor i 2019 
engasjert 4 tidligere ansatte, som nå er pensjonister, på timebasis. Dette for å bidra til opprettholdelse 
av produksjonen i selskapet. 

ARBEIDSMILJØ - SYKEFRAVÆR 

Sykefraværet var i 2019 på 4,3 % (2018 på 3,3 %). Sykefravær med legeerklæring utgjør 
hovedtyngden av fraværet (3,6 %). Dette er i hovedsak langtidsfravær. Selskapet har en avtale med 
Friskgården Stod AS om bedriftshelsetjeneste.  

Selskapet har årlige møter med representanter fra bedriftshelsetjenesten (Friskgården), verneombud i 
selskapet, tillitsvalgte og ledelsen. På disse møtene er temaet arbeidsmiljø og aktiviteten for det 
kommende året planlegges. Selskapet har etablert et partssammensatt utvalg. Utvalget hadde 4 
møter i 2019. 

Det ble i 2019 gjennomført en større arbeidsmiljøkartlegging i selskapet i regi av 
bedriftshelsetjenesten. Resultatene fra denne kartleggingen viser at det er en høy grad av trivsel blant 
de ansatte, sterkt samhold mellom kolleger og godt psykososialt arbeidsmiljø. Det er også høy score 
på jobbengasjement og ansvarlige medarbeidere. I en tid med mye omstilling og endring, er dette 
gode tilbakemeldinger å få. I tillegg til organisatoriske endringer og nye systemer, har det vært en 
nedbemanning for å tilpasse virksomheten til effektene av kommunereformen. 

 

YTRE MILJØ 

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø med unntak av det som følger av 
ansattes reisevirksomhet. 

KOMPETANSEUTVIKLING 

Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester som krever høy kompetanse. Vedlikehold og videreutvikling 
av kompetanse er derfor høyt prioritert. De fleste av selskapets ansatte har høyere utdanning innen 
økonomi, regnskap, revisjon, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, juss m.v. Vedlikehold av kompetanse 
skjer gjennom deltakelse på kurs og konferanser samt deltakelse i faglige nettverk, mens 
videreutvikling skjer gjennom deltakelse på studier og etterutdanning. Selskapet er positive til 
etterutdanning og støtter dette aktivt med studiepermisjoner og økonomisk støtte.  

Ansatte som utøver rollen som revisor skal delta i en obligatorisk etter- og videreutdanning. For 
oppdragsansvarlige revisorer betyr dette fagrettede kurs på minimum 105 timer over 3 år, og 
revisormedarbeidere minimum 63 timer over 3 år. 

Vi avholder også egne interne kurs og møter om aktuelle tema. 

Revisjon Midt-Norge SA er sentral i den faglige utviklingen av offentlig revisjon i Norge. Vi har i 2019 
hatt ledervervet i følgende NKRF komiteer; Forvaltningsrevisjonskomiteen, Regnskapskomiteen og 
Disiplinærkomiteen. I tillegg har vi lånt ut en medarbeider i 20% stilling til Revisjonskomiteen. Vi har 
også et medlem i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 

 

UAVHENGIGHET OG KVALITETSKONTROLL 

Revisjonsordningen i kommuner og fylkeskommuner reguleres av kommuneloven § 78. Uavhengighet 
i forhold til oppdragsgiver er grunnleggende for tilliten til revisors arbeid og revisors rapportering. 
Kravene til revisors uavhengighet er regulert i kommunelovens §79. Bestemmelsen fastslår at den 



 

 

som skal ivareta revisjon- og kontrolloppdrag ikke kan ha slik tilknytning til revidert eller kontrollert 
virksomhet, dens ansatte eller tillitspersoner, at den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. 
Tilsvarende krav stilles til revisors nærstående. 

 

RETNINGSLINJER FOR UAVHENGIGHET  

I følge kommunelovens § 79, jf. Revisjonsforskriften § 15, skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 
ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til 
uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun 
oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.  

Oppdragsansvarlige revisorer i selskapet har i denne sammenheng vurdert blant annet egen og 
nærståendes forhold til den reviderte virksomhet, og om det er utført andre funksjoner/tjenester som 
kan påvirke uavhengighet. Revisor for det enkelte oppdrag bekrefter skriftlig sin egen uavhengighet 
som arkiveres internt i selskapet. 

 

EKSTERN KVALITETSKONTROLL  

Selskapets medlemskap i NKRF innebærer at vi er underlagt den obligatoriske 
kvalitetskontrollordningen i forbundet. Ordningen skal sikre at alle medlemsbedrifter kontrolleres minst 
en gang hvert 5 år. Formålet er å sikre at bedriftsmedlemmene holder en høy faglig standard ved at 
de utøver revisjonsarbeidet i overensstemmelse med god kommunal revisjonsskikk. 

Revisjon Midt-Norge SA har ikke blitt kontrollert etter opprettelsen i 2018, men KomRev Trøndelag 
IKS ble kontrollert i 2015 og Revisjon Midt-Norge IKS i 2017. Det er også gjennomført 
oppfølgingskontroller for Fosen kommunerevisjon IKS og Ytre Helgeland kommunerevisjon i 2019. 

 

INTERN KVALITETSKONTROLL  

Selskapet har utviklet et internt kvalitetskontrollsystem som skal sikre at alle ledd i selskapet utfører 
sine oppgaver i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Kvalitetskontrollsystemet er utarbeidet på 
grunnlag av internasjonal standard for kvalitetskontroll – ISCQ1. Dette systemet omhandler 
lederansvaret for kvalitetssikring i revisjonsselskapet, operasjonelt ansvar for systemet, aksept og 
fortsettelse av klientforhold og enkeltoppdrag, menneskelige ressurser, gjennomføring av oppdrag og 
overvåkning. 

Vi har også i vår samarbeidsavtale med KomRev Nord IKS en avtale om syklisk inspeksjon av minst 
ett av hverandres oppdrag. Dette som en del av vår interne kvalitetskontroll og gjelder både for 
forvaltningsrevisjon og finansiell revisjon. 

Selskapet har utarbeidet egne etiske retningslinjer. 

 

ÅRETS RESULTAT OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER  

Årshjulet følger kalenderåret med klare knytninger til overordnet aktivitet. Styret behandler på hvert 
møte en økonomirapport, med estimert årsresultat.  



 

 

Selskapet har et driftsoverskudd etter skatt på kr 6 443.444. Overskuddet er planlagt jmf sak 16/18 i 
årsmøtet og skyldes vakanse og permisjon i stillinger. Kommunereformen reduserer antall 
deltakerkommuner i selskapet med 10 stk fra år 2020. Færre kommuner betyr en reduksjon i inntekter 
og oppgaver. For at selskapet skal klare å tilpasse seg et redusert inntektsnivå av dette omfanget, ble 
det allerede i 2017 startet en tilpasning ved at stillinger holdes vakante. Denne tilpasningen har gått 
raskere enn budsjettert på grunn av større turnover i 2019 enn forutsatt. Nærmere 80 % av selskapets 
utgifter er knyttet til lønn. Det har også vært større sykelønnsrefusjon i 2019 enn budsjettert. 
Overskuddet foreslås i samsvar med vedtektenes § 5 tilført egenkapitalen (disposisjonsfondet). 

Selskapet har solid økonomi, med en opptjent egenkapital/driftsfond på kr 26.536.872. 
Andelskapitalen er kr 3.205.000 i det nye selskapet Revisjon Midt-Norge SA, og bokført egenkapital er 
per 3112 kr 29.741.872. 

  



 

 

MEDLEMMER I REVISJON MIDT-NORGE SA PER 31.12.19:  

Agdenes kommune    Meråker Kommune 

Alstahaug kommune    Midtre Gauldal kommune 

Bindal kommune    Namdalseid kommune 

Bjugn kommune    Namsos kommune 

Brønnøy kommune    Namsskogan kommune 

Dønna kommune    Nærøy kommune 

Flatanger kommune    Orkdal kommune 

Fosnes kommune    Osen kommune 

Frosta kommune    Overhalla kommune 

Frøya kommune    Roan kommune 

Grane kommune    Røyrvik kommune 

Grong kommune    Selbu kommune 

Hattfjelldal kommune    Skaun kommune 

Hemne kommune    Snillfjord kommune 

Herøy kommune    Snåsa kommune 

Hitra kommune     Steinkjer kommune 

Høylandet kommune    Stjørdal kommune 

Inderøy kommune    Sømna kommune 

Indre Fosen kommune    Træna kommune 

Klæbu kommune    Trøndelag fylkeskommune 

Leirfjord kommune    Tydal kommune 

Leka kommune     Vefsn kommune 

Levanger kommune    Vega kommune 

Lierne kommune    Verdal kommune 

Malvik kommune    Verran kommune 

Meldal kommune    Vevelstad kommune 

Melhus kommune    Ørland kommune 

      Åfjord kommune 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: Brugata 2, 7715 STEINKJER 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 -  www.revisjonmidtnorge.no  

 



Revisjon Midt-Norge SA
Revidert budsjett 2020 

Konto Tekst Budsjett 2019

Økonomiplan 
07.10.19

Budsjett 2020 
07.10.19 Revidert øk.plan Revidert budsjett 2020

3010 Revisjonshonorar, avgiftspliktige -2 575 000 -2 575 000 -3 185 000 -3 185 000

3110 Revisjonshonorar kommune -40 499 000 -40 499 000 -44 676 000 -44 676 000

Reduksjon kommunehonorar 10 % 2.halvår 2 234 000 2 234 000

Tilleggsbestillinger kommuner -450 000 -450 000 -450 000 -450 000

3120 Avgiftsfritt salg -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

3400 MVA-kompensasjon -1 133 000 -1 133 000

3702 Refusjon NKRF 0 0 -150 000 -150 000

3703 Fagdag -230 000 -230 000 -150 000 -150 000

3704 Refefusjon andre -90 000 -90 000

3900 Andre driftsinntekter -500 000 -500 000

3705 Betaling ansatte vedr mobil 0 0

5800 Refusjon sykepenger -188 000 -188 000 -350 000 -350 000

5810 Refusjon fødselspenger 0 0 -370 000 -370 000

Sum inntekter -45 265 000 -45 265 000 -47 697 000 -47 697 000

5010 Faste lønninger 24 000 000 26 100 000

5020 Timelønn 500 000 500 000

5030 Overtid 400 000 400 000

5190 Påløpne feriepenger 0

5410 Arbeidsgiveravgift 3 800 000 4 310 000

5411 AGA påløpte feriepenger

5430 Premie pensjonsordning 6 000 000 6 980 000

5921 Ulykkesforsikring 70 000 45 000

5922 Gruppelivsforsikring 40 000 35 000

Sum lønnskostnader 34 810 000 34 810 000 38 370 000 38 370 000

5330 Styrehonorar - styrets leder 70 000

5331 Styrehonorarer 361 000 250 000

5332 Tapt arbeidsfortjeneste styret 0

Sum honorar styret og repskap 361 000 361 000 320 000 320 000

Sum andre personalkostnader 1 582 000 1 582 000 1 830 000 1 830 000

TOTAL Sum personalkostnader 36 753 000 36 753 000 40 520 000

Sum kontorlokaler 3 796 000 3 796 000 4 101 000

Sum Leie maskiner + software IKT 1 108 000 1 108 000 1 187 000

Sum inventar og utstyr 10 000 10 000 130 000

Sum Eksterne honorar 640 000 640 000 770 000

Sum kontorrekvisita 287 000 287 000 380 000

Sum telefon og nettportaler 712 000 712 000 651 000

Sum Reise- og diettkostnader 1 498 000 1 498 000 1 880 000

Sum Reklame og markedsføring 100 000 100 000 250 000

Sum kontingenter 363 000 363 000 381 000

7500 Forsikringspremier 30 000 58 000

7700 Utgifter v/styremøter 30 000 30 000

7705 Utgifter årsmøter 30 000 30 000

Omkostninger 30 000



Driftskostnader Ytre Helgeland 300 000

Driftskostnader Fosen kommunerevisjon 1 109 000

Sum andre kostnader 1 499 000 1 499 000 148 000

7810 Ordinære avskrivninger 365 000 365 000 545 000

Sum TOTALE driftskostnader 10 378 000 10 378 000 10 423 000 10 423 000

Total sum kostnader 47 131 000 47 131 000 50 943 000 50 943 000

Driftsresultat 1 866 000 1 866 000 3 246 000 3 246 000

8040 Renteinntekter, bank -250 000 -250 000 -350 000

Sum finans -250 000 -250 000 -350 000 -350 000

Resultat etter finans 1 616 000 1 616 000 2 896 000 2 896 000

8980 Avsatt til fri egenkapital

8981 Avsetning overskudd



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 21.04.2020 

Sak: 111/20  Arkivsak: 20/153 

 

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTJUSTERING NR. 1 2020 - INVESTERINGSBUDSJETT  

 

Vedtak: 

 

1. Frøya formannskap på vegne av Frøya kommunestyre, etter delegert myndighet i K-sak 16/20, 

vedtar  

følgende budsjett for investeringene i 2020 

 

  Ramme fellestjenester Justert budsjett 2020 

111305 Startlån 30 000 000  

      

550008 Digitalisering 1 000 000  

551402 Fysisk utforming osk 26 494  

551407 Ny skoleportal 182 150  

551430 Morgendagens omsorg 42 336 002  

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 6 788 854  

551542 Rekrutteringsleiligheter 586 605  

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 5 000 000  

551567 Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 100 000 

  

      

  Ramme Oppvekst   

551328 Trafikksikkerhetstiltak 1 000 000  

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 2 524 922  

551544 Sklie 100 000  

      

  Ramme helse og mestring   

551466 Kommunalt hjelpemiddellager 54 751  

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 350 000  

551496 Bofelleskap 5 boenh. "frøyablå seng" 350 000  

551553 Velferdsteknologi 226 219  

      

  Ramme kultur og idrett   

551370 Forprosjekt museum 175 000  

551401 Friluftslivets år kommune 146 932  

551424 Helhetlig idrettspark/ sjøsport (uværshytter) 1 224 849  

551463 Sikring og oppgradering av Stabben fort 66 552  

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 268 423  

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 200 000  

551568 Gammelskolen Sistranda 310 700  

      

  Teknisk - Drift og komunalteknikk   
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550002 Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 4 962 663  

550005 Gamle legekontorene til BAM 12 871 298  

550006 Oppgradering kommunens møterom 1 000 000  

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 3 910 175  

551327 Almenningskaier 847 581  

551343 Boligfelt Holahauan 9 763 960  

551352 Kommunale veier 2 273 360  

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 115 316  

551428 Kulvert i blakstadvassdraget 158 993  

551431 Gjetøy bru 1 898 125  

551434 Varmesentral Mausund skole 1 504 350  

551435 Parkering Titran kapell 417 500  

551498 Infrastruktur sentrumsområde 500 000  

551499 Opparbeide næringsområder 1 499 249  

551502 Turistinformasjon 400 000  

551523 Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka 679 211  

551529 Næringsarealer Uttian 20 396 229  

551531 Boligmodul Perstua 184 579  

551539 Bogøy bru - utbedring 2 846 890  

551554 Utbedring av bygningen for anleggsavdelingen på Nabeita 6 095 049  

551563 Investeringer anleggsutstyr  2 890 675  

551564 Sistranda skole-utskifting av varmepumper på tak 13 763 407  

      

  Teknisk - forvaltning   

551541 Hurtigladestasjon for el-bil 900 000  

551562 Digitalisering planarkiv  150 000  

      

  VAR-området   

551364 Vannforsyning Sistranda-Nordskaget 20 711 989  

551375 Nytt høydebasseng Bergheia 21 483 920  

551377 Opprydding kommunale avløpsledninger/overvannsprobl 5 491 880  

551441 Nytt høydebasseng Sistranda tilleggsbevilgning 18 754 952  

551445 Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik 19 873 414  

551449 Avløpsanlegg Flatval 1 og 2 1 731 650  

551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget 8 225 586  

551460 Overtakelse Hamarvik vannverk 1 000 000  

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 3 866 460  

551566 Rørspylehenger  540 000  

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlep 3 347 537  

556003 Sanering og oppgradering va Sistranda Midtre 2 416 022  

556004 Vannforsyning Sandvika 1 007 999  

556007 Utvendig rehab.høydebasseng (Sula, Mausund, Måsøval) 1 200 000  

556008 Innkjøp vannmålere 1 000 000  

556010 Oppgradering/utskifting av vannkummer  1 600 000  

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 1 682 510  

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 1 676 628  
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557001 Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 3 015 842  

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 6 499 546  

557003 Opprydding spredt avløp Valen - 2020 (Måsøval) 2 500 000  

    310 672 998  

 

Finansieres slik:   

Lånemidler 148 662 361 

Bruk av ububndne kapitalfond (P551430) 5 411 094 

Bruk av Disposisjonsfond ( P551328, P 550002) 4 370 130 

Momskompensasjon 18 539 413 

    

Finansiering total fra tidligere år: 176 982 998 

    

Startlån fra Husbanken til videreutlån i 2020 30 000 000 

Låneopptak, bruk av disposisjonsfond og momskompensasjon for 

2020 

103 690 000  

    

  310 672 998 

 

2. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 31.03.2020 

Sak: 80/20  Arkivsak: 20/376 

 

SAKSPROTOKOLL - BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN - SAMMENSLÅING/SAMARBEID  

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – Samarbeid Brann og 

redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er uavhengig, ekstern og med brannfaglig 

kompetanse. Et videre engasjement av Norconsult vil tilfredsstille dette. Det forutsettes at Hitra 

kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på kr 400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og referat av 

15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak av 

26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet er ferdig og godkjent politisk. 

Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem for politisk behandling ihht til 

kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann og saksbehandler. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet Unntatt offentlighet  

Møtedato: 31.03.2020 

Sak: 81/20  Arkivsak: 20/124 

 

SAKSPROTOKOLL - UTBYTTEPOLITIKK I TRØNDERENERGI AS KONVERTERING AV 

FORETAKFONDOBLIGASJON- OG NY UTBYTTEPOLITIKK I TRØNDERENERGI AS 

 

Vedtak: 

 
Frøya kommune aksepterer Trønderenergi AS sitt tilbud om å konvertere kommunens 

foretaksfondobligasjoner på 21 millioner kr til 27 186 C-aksjer 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

 

Møtet lukkes etter kl. § 11.5 pkt b.  

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune aksepterer Trønderenergi AS sitt tilbud om å konvertere kommunens foretaksfondobligasjoner 

på 21 millioner kr til 27 186 C-aksjer 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Dordi Hammer. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 31.03.2020 

Sak: 82/20  Arkivsak: 20/547 

 

SAKSPROTOKOLL - VALG AV NYTT KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

Vedtak: 

 

Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

 

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER 

 Per Johan Gundersen  Sten Kristian Røvik 

 Kai Ronny Arntzen  Robert Kløven 

 Oddveig Todal  Ragnhild Strømme 

 Ola Vie  Torbjørn Reppe 

 Bente Marie Kvam  Merethe Moen 

 

Som leder velges: Per Johan Gundersen  Som nestleder velges: Kai Ronny Arntzen 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

Følgende forslag til nytt kontrollutvalg ble fremmet av Sp: 

 

Medlemmer: Kai Ronny Arntzen                  Vara: Sten Kristian Røvik 

                      Oddveig Todal                                    Robert Kløven 

                      Per Johan Gundersen                          Ragnhild Strømme 

                      Ola Vie                                               Torbjørn Reppe 

                      Bente Marie Kvam                             Merethe Moen 

 

Leder: Per Gundersen  Nestleder: Kai Ronny Arntzen 

 

Enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 31.03.2020 

Sak: 83/20  Arkivsak: 19/142 

 

SAKSPROTOKOLL - FRØYA UNGDOMSSKOLE - UTVIDELSE AV LEIEFORHOLD  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at det inngås en utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy Eiendom AS vedr. 

leie av Frøya ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakten foreligger – beskrevet som Runde 1 i 

avtalen. 

 

Leiekostnaden for utvidet areal vil først løpe fra januar 2021 og er på kr 559 680 per år eks mva. 

Leiekostnaden inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og økonomiplan 

2021- 2024.  

Enstemmig. 

Kommunedirektøren gis mandat til å utrede om det er mulig å kjøpe gamle videregående skole. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmet av Sp:  

 
Kommunedirektøren gis mandat til å utrede om det er mulig å kjøpe gamle videregående skole. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av Geir Meland og Berit Flåmo. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 31.03.2020 

Sak: 87/20  Arkivsak: 17/3316 

 

SAKSPROTOKOLL - VARMESENTRAL SISTRANDA SKOLE - VALG AV 

LØSNING/FINANSIERING  

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre viser til saksfremlegget når det gjelder nytt varmeanlegg for Sistranda 

sentrum. Ut fra de alternativene som er vurdert finner kommunestyret at det beste anlegget når 

det gjelder både kapasitet, utvidelsesmuligheter og ikke minst driftsikkerhet er et anlegg med 2 

varmepumper og kollektoranlegg.  

 

2. Frøya kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr 6.5 millioner eksl. mva for å oppnå 

fullfinansiering om som følger: Det godkjennes et totalbudsjett for anlegget på kr. 15 mill som 

finansieres på følgende måte: 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA   : kr.    1.000.000,- 

Omdisonering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon   : kr.    3.000.000,- 

Totalt     : kr. 15.000.000,- 

 

3. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra P 551445 «Nytt renseanlegg for avløp for 

Sistranda og Hamarvik» med kr 6,5 mill eksl. mva. 

 

4. Det omdisponerte beløp pålydende kr 6.5 mill eksl. mva tas inn i investeringsbudsjett 2021 

 

5.  Plassering av varmeanlegget ønskes tilbake som egen sak, og må ses i en helhet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 31.03.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

Følgende omforente forslag til et tilleggspunkt 5 ble fremmet: 

 

5.  Plassering av varmeanlegget ønskes tilbake som egen sak, og må ses i en helhet. 

 

Enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 15.04.2020 

Sak: 95/20  Arkivsak: 20/618 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - KORONATILTAK BLÅTT 

KOMPETANSESENTER  

 

Vedtak: 

 

 Det avsettes inntil 200.000 kr til tiltaket 

 Det skrives en tilleggsavtale med Blått kompetansesenter 

 Rapportering skjer månedsvis til Frøya kommune 

 Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 15.04.20: 

 

Følgene omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Kulepunkt 4 strykes i forslag til vedtak. 

 

Enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 15.04.2020 

Sak: 100/20  Arkivsak: 19/2326 

 

SAKSPROTOKOLL - GRENDALAGSFOND - ENDRING AV KRITERIENE/KORONATILTAK  

 

Vedtak: 

 

1 Frøya kommune åpner for at alle frivillige lag og organisasjoner kan søke Grendalagsfondet til 

dekning av driftsutgifter på grunn av inntektsbortfall. Dette gjelder så lenge sentrale pålegg i 

forbindelse med koronakrisen varer. Søknader behandles i henhold til kriteriene som 

fremgår av saksutredningen. 

 

2 Lag og organisasjoner som ikke omfattes av sentrale krisepakker kan søke. 

 

   Ordningen offentliggjøres umiddelbart etter vedtak i formannskapet. Søknadene behandles 

administrativt av en gruppe nedsatt av kommunedirektøren. 

           Søknadene behandles fortløpende  

           Formannskapet orienteres om eventuelle tildelinger jevnlig. 

 
Enstemmig. 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 15.04.20: 

 

Rep. Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

Rep. Olaf Reppe tiltrådde møtet under behandling av saken. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 21.04.2020 

Sak: 105/20  Arkivsak: 20/341 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING: REGIONAL STRATEGI FOR KLIMAOMSTILLING I 

TRØNDELAG  

 

Vedtak: 

Frøya kommune tar forslag til regional plan for klimaomstilling i Trøndelag til etterretning og vil 

samtidig påpeke følgende: 

  

Mat 

For at havområdene fortsatt skal kunne benyttes til bærekraftig matproduksjon og håndtere målet om 

økning i produksjonen frem mot 2050, er det vesentlig at behovet for sambruk for å løse arealkonflikter i 

sjøarealene avklares. 

  

Transport 

Distriktene må gis ett eget fokus grunnet mer spredt bosetningsmønster. Det må tas høyde for at 

manglende kollektivtilbud, samt manglende gang- og sykkelveier langs fylkesvei, medfører økt 

privattrafikk med bakgrunn i befolkningsvekst. En regional strategi kan ikke virke førende eller 

begrensende for kommunens egen styringsrett som planmyndighet. 

  

Frøya kommune vil oppfordre fylkeskommunen til økt satsning på ladepunkter for el-biler. Manglende 

ladepunkter langs fv. 714 gjør at el-biler for mange ikke oppleves som ett reelt alternativ for innbyggerne 

på Frøya og Hitra. 

  

Elektrifisering av ferje- og hurtigbåter med påfølgende investeringskostnader må ikke redusere 

avgangshyppigheten i de fylkeskommunale sambandene. 

  

Plast 

Det må opprettes regionale og nasjonale støtteordninger som bistår kyst-kommunene i å håndtere 

problematikken rundt «herreløs» plast og opprydningen av dette. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 21.04.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av borgelig gruppe: 

 

Frøya kommune tar forslag til regional plan for klimaomstilling i Trøndelag til etterretning og vil samtidig 

påpeke følgende: 

  

Mat 

For at havområdene fortsatt skal kunne benyttes til bærekraftig matproduksjon og håndtere målet om økning i 

produksjonen frem mot 2050, er det vesentlig at behovet for sambruk for å løse arealkonflikter i sjøarealene 

avklares. 

  

Transport 

Distriktene må gis ett eget fokus grunnet mer spredt bosetningsmønster. Det må tas høyde for at manglende 

kollektivtilbud, samt manglende gang- og sykkelveier langs fylkesvei, medfører økt privattrafikk med bakgrunn 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

i befolkningsvekst. En regional strategi kan ikke virke førende eller begrensende for kommunens egen 

styringsrett som planmyndighet. 

  

Frøya kommune vil oppfordre fylkeskommunen til økt satsning på ladepunkter for el-biler. Manglende 

ladepunkter langs fv. 714 gjør at el-biler for mange ikke oppleves som ett reelt alternativ for innbyggerne på 

Frøya og Hitra. 

  

Elektrifisering av ferje- og hurtigbåter med påfølgende investeringskostnader må ikke redusere 

avgangshyppigheten i de fylkeskommunale sambandene. 

  

Plast 

Det må opprettes regionale og nasjonale støtteordninger som bistår kyst-kommunene i å håndtere 

problematikken rundt «herreløs» plast og opprydningen av dette. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune slutter seg til forslaget til strategi for klimaomstilling i Trøndelag. 

Frøya kommune vil innarbeide strategien ved rullering av egen klima- og energi/miljøplan. 

 

Falt enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 21.04.2020 

Sak: 106/20  Arkivsak: 18/685 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - TRØNDELAGSPLANEN: REGIONAL PLANSTRATEGI FOR 

FYLKESTINGSPERIODEN 2020 - 2023  

 

Vedtak: 

Frøya kommune tar høringsutkast til planstrategi for Trøndelag 2020 – 2023 til etterretning. 

Frøya kommune har følgende innspill til høringen. 

- Kollektivtransport og infrastruktur i distriktene må det tydelig fokuseres på. Frøya kommune 

har per dags dato en enkelt adkomstvei til kommunen, og kollektivtilbudet er så godt som ikke-

eksisterende. Et større fokus på transport av både gods og persontrafikk i distriktene er ekstremt 

viktig for å sikre at folk fortsatt bosetter seg i hele regionen. Videre så bør det fokuseres mer på 

bruk av sjøveien for å avlaste Fv. 714 og andre lignende ferdselsårer i regionen, for å skape 

sikkerhet og vekstmuligheter. 

 

- Trøndelag har et stort potensial for havbruk og maritim næring, noe som er svært tydelig i 

kystkommunene langs Trøndelagskysten. Et økt fokus på de marine områdene er ønsket, spesielt 

med tanke på å skape synergieffekter og skape videre vekst i distriktene. Her vil utredning og 

forbedring av kunnskapsgrunnlaget være en svært viktig komponent for å kunne tilrettelegge for 

videre vekst i den blå sektor, samt se på mulighetene for nye segmenter, som f.eks havbruk basert 

på LUR-arter (lite utnyttede ressurser), tang og tare samt fornybar marin energi. 

 

- Frøya kommune har gjennom sin store andel havbruksaktører opplevd stort fokus på 

tilrettelegging for utdannings- og FoU-institusjoner gjennom vårt proaktive næringsliv. Selv om 

Frøya ligger i distriktet, så ser vi at den kompetansen som skapes lokalt hos vårt næringsliv, Guri 

Kunna VGS, NTNU og BLÅTT kompetansesenter er svært ettertraktet utenfor våre egne 

grenser. Som kommentert i høringsinnspill til Trøndelagsplanen 2018 – 2030, så mener Frøya 

kommune at det er viktig å fokusere på de resultater som slike kunnskapssentre skaper, selv om 

det gir en mer desentralisert og dermed noe kostbar struktur. Den kompetansen som skapes i 

godt tilrettelagte miljøer, slik som på Frøya, er vesentlig for fortsatt økt verdiskaping i 

Trøndelag. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 21.04.2020 

Sak: 107/20  Arkivsak: 19/2963 

 

SAKSPROTOKOLL - EKSTERN HØRING - GRENSEREGULERING AV NAMSDISTRIKT I 

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT  

 

Vedtak: 

Frøya kommune tar høring om ny organisering av den sivile rettspleien og grenseregulering av 

namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt til orientering. 

 

Frøya kommune har følgende innspill til høringen. 

 

- Frøya kommune ønsker å understreke viktigheten av at dagens tilbud videreføres, samt at de 

lokale publikumspunktene på dagens namsdistriktskontor blir videreført. 

Enstemmig. 

 

Behandling: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 
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7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 21.04.2020 

Sak: 112/20  Arkivsak: 19/1267 

 

SAKSPROTOKOLL - SANERINGSPLAN FOR SPREDT AVLØP I FRØYA KOMMUNE - NY 

BEHANDLING  

 

Vedtak: 

 

1.       Frøya kommune opphever Lokal forurensningsforskrift for spredt avløp i Frøya kommune, vedtatt 

i sak 114/19, Frøya kommunestyre 26.09.2019. Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) §§ 12-7 til 12-13 skal deretter gjelde. 

2.       Arbeidet med realisering av Saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune, vedtatt i sak 113/19, 

Frøya kommunestyre 26.09.2019, stanses. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 21.04.20: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet av borgelig gruppe: 

 

1.       Frøya kommune opphever Lokal forurensningsforskrift for spredt avløp i Frøya kommune, vedtatt i sak 

114/19, Frøya kommunestyre 26.09.2019. Forskrift om begrensning av forurensning 

(forurensningsforskriften) §§ 12-7 til 12-13 skal deretter gjelde. 

2.       Arbeidet med realisering av Saneringsplan for spredt avløp i Frøya kommune, vedtatt i sak 113/19, 

Frøya kommunestyre 26.09.2019, stanses. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

HOAT foreslår at KST vedtar at gjennomføring av vedtatt saneringsplan for opprydding av avløp i spredt 

bebyggelse utsettes. Vi foreslår at lokal forurensningsforskrift for spredt avløp legges fram for ny behandling. 

Det vises til at det stilles spørsmål om nødvendigheten av å ha så strenge regler på Frøya som den lokale 

forurensningsforskriften legger opp til, særlig nå når det begynner å bli kjent hvilke økonomiske konsekvenser 

dette har. Videre er det kjent at nabokommuner som Hitra og Heim kommune ikke har laget en lokal 

sanneringsplan ennå. Det må vurderes om det er tilstrekkelig å benytte standardkravene i 

forurensningsforskriften. Det vises til forurensningsforskriften § 12-9. 

 

Falt enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 117/20  Arkivsak: 20/459 

 

SAKSPROTOKOLL - OMSTILLINGUTVALGETS INNSTILLING TIL NEDTREKK I KOMMUNENS 

BUDSJETTER SOM FØLGE AV BUDSJETTVEDTAKET 2020 - 2023  

 

Vedtak: 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets 

innstilling: 

 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 

fjernes 

 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes 

frem til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som 

opplistet i saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 

• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe 

Kysthaven, egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet 

samarbeid med Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som 

mulig. 

 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  
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 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også 

inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

• Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 

strykes 

• Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale 

samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som 

følge av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor 

helse og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Borgelig gruppe: 

 

Frøya formannskap støtter kommunedirektørens tiltak for effektivisering og omstillingsutvalgets innstilling: 

1. Ramme fellestjenester – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at Frøya kommunestyre legger opp til 4 møter i andre halvår av 2020 fjernes 

 Ansettelse i stillingen som kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester avventes frem 

til budsjettbehandling 2021 

 Ansettelse av ny stabssjef avventes frem til budsjettbehandling 2021 

 

2. Ramme oppvekst – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

 Punktet om at mellomtrinnet på Nordskag oppvekstsenter flyttes til Nabeita 

oppvekstsenter fjernes 

 Lederstrukturen innenfor oppvekstsektoren vurderes 

 Ordningen med gratis SFO på Nordskag oppvekstsenter begrenses til 1. og 2. klasse 

 Tilskuddet til norskopplæring arbeidsinnvandrere (kr. 125 000,-) fjernes 

 To-lærersystemet på alle enheter opprettholdes 

 Det ses på ytterligere innsparing i Kulturskolen 

 

3. Ramme helse og mestring – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen, og jobber videre med å utrede tiltak innen disse områdene: 

• Ned til en etasje på Kysthaven 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

• Strukturendringer virksomhet familie og helse 

• Strukturendringer virksomhet bo, - aktivitet og miljøtjeneste 

• Drift dagsenter 

• Kantinedrift Sistranda skole 

• Åpen barnehage 

• Cafe Kysthaven 

 

I tillegg bes det om følgende:  

 Alle tiltak som vurderes må ses i sammenheng på tvers av rammeområder og 

tjenestetilbud. Dette gjelder for eksempel omorganisering av kantinedrift, Cafe Kysthaven, 

egenregi transport dagsenter og drift av dagtilbud. Det bør ses på utvidet samarbeid med 

Dalpro for å bistå med kommunens tjenestetilbud.  

 Kommunedirektøren bes gjennomføre RO-prosessen i BAM-tjenesten så raskt som mulig. 

 Lederstrukturen innenfor rammeområdet vurderes, direkte tjenesteyting skjermes.  

 

4. Ramme kultur og idrett – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen 

I tillegg bes det om følgende:  

 Det startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også inkluderer 

kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.  

 Det sikres at tilbudet av fysiske bøker og bibliotekbesøk ivaretas 

 Antall kinoforestillinger reduseres til 150 forestillinger 

 

5. Ramme teknisk – kommunestyret støtter kommunedirektørens tiltaksplan som opplistet i 

saksutredningen med følgende endringer: 

a. Punktet om at Frøya kommune har 6 måneders åpningstid på svømmebassenget i 2020 strykes 

b. Det ses på reduksjon av antall årsverk innenfor rammeområdet  

I tillegg bes det om følgende:  

 Inntekt ved utleie Sistranda skole legges inn 

 

6. I tillegg til overnevnte nedtrekk bes kommunedirektøren: 

 Se på inntektspotensial på alle tjenesteområder 

 Utrede muligheten for å løse flere av kommunens tjenester som interkommunale samarbeid 

 Vurdere effektivisering av kommunens tjenester 

 Se på hva reduksjon av reiser, kurs og konferanser har medført i reduserte utgifter som følge 

av korona-situasjonen 

 Se på muligheten for å omfordele mellom rammene for å redusere nedtrekkene innenfor helse 

og mestring, og oppvekst.  

 Vurdere avtalen med Trondheim Havn for å maksimere kommunens inntekstpotensiale 

Enstemmig. 

 

 

HOOKs innstilling: 

 

Hovedutvalg for Helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur sender saken over til formannskap/kommunestyret 

uten forslag til endelig vedtak da det politiske miljøet trenger lengre tid på å diskutere de ulike forslagene til 

vedtak. 

 

Falt enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 118/20  Arkivsak: 18/55 

 

SAKSPROTOKOLL - AVLØPSRENSEANLEGG SISTRANDA - HAMARVIK - FLATVAL  

 

Vedtak: 

 

1. Administrasjonen utreder alternative plasseringer av renseanlegg  

2. Administrasjonen oppdaterer prisoverslag på eksisterende forslag opp mot alternativ plassering 

3. Saken sendes tilbake til HOAT 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 119/20  Arkivsak: 18/2148 

 

SAKSPROTOKOLL - SALG/LEIE AV AREAL PÅ TITRAN  

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune tegner leiekontrakt med Titran Invest AS, med løpetid på 10 år. Avtalen skal ha en 

opsjon for kjøp og forkjøpsrett. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 120/20  Arkivsak: 20/581 

 

SAKSPROTOKOLL - INVITASJON TIL Å GI INNSPILL TIL MANDAT FOR RUTETILBUD MED 

BÅT I OG TIL/FRA TRØNDELAG  

 

Vedtak: 

 

 

1. Kommunedirektøren oversender høringsuttalelse til «Innspill til rutetilbud hurtigbåt – 2024» som 

vist i saksfremstillingen 

2. Frøya kommune støtter felles høringsuttalelse fra Frøya, Hitra og Ørland kommuner som vist i 

vedlegg angående pendlerruter 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 121/20  Arkivsak: 20/739 

 

SAKSPROTOKOLL - FORSERING AV KOMMUNALE PROSJEKT  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at kommunedirektøren kommer med en budsjettjusteringssak som justerer 

investeringsbudsjettet for 2020, slik at arbeidsgruppens forslag til forsering av tiltak blir med på årets 

investeringsbudsjett. 

 

Arbeidsgruppa forslag er at det arbeides videre med: 

 

 Forsere rehabilitering av Rådhuset 

 Kommunale veier 

 Oppgradering av kommunale boliger 

 Vei til Skarpneset næringsområde 

Ber om at lokale aktører foretrekkes innenfor regelverk. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til tilleggspunkt i vedtak ble fremmt av Ap: 

 

 Vei til Skarpneset næringsområde 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmt av Kommunedirektøren: 

 

Ber om at lokale aktører foretrekkes innenfor regelverk. 

 

Enstemmig. 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72 46 32 02 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 122/20  Arkivsak: 20/737 

 

SAKSPROTOKOLL - FESTIVALSTØTTE  

 

Vedtak: 
 

1. Frøya kommune utbetaler festivalstøtte til de arrangører som gjennomfører sine arrangement 

jmf vedtak i budsjett- og økonomiplan 2020 -2023.   

2. Det utbetales ikke festivalstøtte til de arrangører som avlyser sine planlagte arrangement 

sommer 2020.  

3. Formannskapet oppfordrer de lokale arrangører som ikke gjennomfører sine arrangement å 

søke støtte hos Regjeringens kompensasjonsordning for kultur, frivillighet og idrett.   

4. Midlene til Trøndersk matfestival avsettes til evnt lokalt arrangement for å understøtte lokale 

mat- og drikkeprodusenter.  

5. Øylekene får utbetalt årets tilskudd til betaling av kontinkontigent og reduksjon av 

deltakerutgiften. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til nytt punkt i vedtak ble fremmet av Ordfører: 

 

Nytt punkt 4. Midlene til Trøndersk matfestival avsettes til evnt lokalt arrangement for å understøtte lokale mat- 

og drikkeprodusenter.  

Enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 124/20  Arkivsak: 20/425 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - NOU 2019: 17 DOMSTOLSTRUKTUR SAMT ET FORSLAG OM 

ENDRINGER I RETTSKRETSENE OG DOMSTOLLOVEN  

 

Vedtak: 

Frøya kommune tar høringen om domstolstruktur og forslag om endringer i rettskretsene og 

domstolloven til orientering. 

 

Frøya kommune har følgende merknad til høringen: 

 

- Frøya kommune anser tilgjengeligheten for brukerne som et viktigere moment enn 

kostnadsbesparelsen, og anser derfor Departementet sitt forslag som det mest aktuelle av de to 

fremlagte. Redusert antall rettssteder kan skape problemer og hodebry, samt skape en 

distansering mellom brukere og domstolene. 

 

- Frøya kommune ser fordelene av at de nevnte endringer implementeres i domstolloven, ettersom 

dette vil gi en forutsigbarhet for brukere i distriktene, og sikre tilgjengeligheten for 

allmennheten. Kommunen støtter dermed de fremlagte forslagene til endringer i domstolloven for 

å sikre en forutsigbar rettsstedstruktur og domstolenes tilstedeværelse i distriktene. 
 

Kommunens svar på vedlagte avkrysningsskjema vil være i tråd med merknadene. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 125/20  Arkivsak: 20/722 

 

SAKSPROTOKOLL - VALG TIL STYRET I DALPRO  

 

Vedtak: 

 

Følgende medlem til styret for 2 år velges: Tone Småge Måsøval. 

 

Enstemmig. 

 

Følgende varamedlem for 2 år velges: Billy Fredagsvik 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til medlem i styret ble fremmet av V: 

 

Tone Småge Måsøval. 

 

Enstemmig. 

 

 

Følgende forslag til medlem i styret ble fremmet av R: 

 

Steven Crozier. 

 

Falt med 1 mot 6 stemmer avgitt av H/Pp, Sp/V/Frp og Ap: 

 

 

Følgende forslag til medlem i styret ble fremmet av Ap: 

 

Billy Fredagsvik. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av R. 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 13.05.2020 

Sak: 130/20  Arkivsak: 20/672 

 

SAKSPROTOKOLL - TRONDHEIM HAVN - SELSKAPSAVTALE  

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar den foreliggende selskapsavtale for Trondheim Havn IKS slik den er 

foreslått av selskapets representantskap i sak 14/19. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling: 
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 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 13.05.2020 

Sak: 136/20  Arkivsak: 20/824 

 

SAKSPROTOKOLL - VALG AV AVFALLSSYSTEM VED DET NYE HELSE- OG OMSORGSTUNET  

 

Vedtak: 

 

1. Envac avfallssug velges som avfallsløsning i det nye helse og omsorgssentret. 

2. Det forutsettes  at de økonomiske kostnadene dekkes innenfor prosjektets 

investeringsramme på kr. 390 mill. kr. 

3. Eventuelle nedprioriteringer/omprioriteringer av andre byggningsmessige tiltak som følge 

av dette, behandles i styringsgruppa for godkjenning. 

Enstemmig. 

 

Behandling: 
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 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 13.05.2020 

Sak: 137/20  Arkivsak: 20/785 

 

SAKSPROTOKOLL - REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2020 - TILTAK MED 

BAKGRUNN I COVID-19 VIRUSET  

 

Vedtak: 

 

1. Frøya formannskap vedtar fritak for abonnementsavgift for vann for kommunens abonnenter 

tilknyttet Frøya vannverk  for 2. og 3. tertial 2020.   

 

2. Fritaket er et tiltak i forbindelse med Covid-19 viruset. 

 

3. Den økonomiske inndekning av fritaket dekkes av kommunens selvkostfond for vann. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 13.05.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han er styreleder i Hamarvik vannverk. 

Rep. Arvid Hammernes ble enstemmig vurderet habil. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 
 

Saken utsettes, på bakgrunn av at vi i dag ikke kjenner til hvor lenge krisen vil vare og hvor mange som 

egentlig er berørt økonomisk av krisen. 

Flere av Frøya innbygger hører til det private vannverksanlegget og har ikke fått fritak for abonnementsavgift, 

dette er en forskjellsbehandling av innbyggerne på Frøya. 

 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av H, V og Sp. 

 

 

 

 



Postadresse Besøksadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 Rådhusgata 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 7260 Sistranda 

 
 

Johan Pettersen 

 
Postboks 15 

7263 HAMARVIK 

   

Epost: johan.pettersen@froya.kommune.no  
 

 
Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 20/957 412 M70 Sistranda, 19.05.2020 

 
 

KONSTITUERING AV BRANNSJEF I FRØYA KOMMUNE FRA 01.06.20 
 

JOHAN PETTERSEN 

 

Saken er behandlet som sak nr. 1/20 etter delegert myndighet fra kommunestyret. 
 

Vedtak med begrunnelse: 

 
Johan Pettersen, f. 03.06.75 konstitueres som brannsjef i Frøya kommune fra 01.06.20 – 31.12.20  

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

 

Lovhjemmel: brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
 

 

 
Med hilsen 

Frøya kommune 

 
Beathe Sandvik Meland 

Kommunedirektør 

 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

Kopi: 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Vedtaket legges som referatsak til Frøya kommunestyre 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 044  

Arkivsaksnr.: 20/913    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

OPPHEVING AV DELEGASJON GITT TIL FORMANNSKAP OG 

HOVEDUTVALG (HOAT) - KORONATILTAK  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret opphever delegasjon gitt til  

 

1. Formannskapet i K- sak 16/20 

 

2. Hovedutvalg for almenne og tekniske tjenester i K- sak 14/20 

 

3. Kommunedirektøreren oppdaterer delegasjonsreglementet i hht til dette vedatket 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoller fra K-sak 16/20 og K-sak 14/20 

Protokoll og saksfremlegg fra K-sak 142/19 

 

Saksopplysninger:   

 

Landet åpner nå gradvis opp, og fra 07.05.20 igjen lov til å samle 50 personer i samme rom, 

med tilrettelegging i form av avstand, og andre nødvendige smittetiltak. Se www.fhi.no sine 

sider og kommunens hjemmeside for grundig informasjon om dette. 

 

Dette betyr at kommunen kan avholde fysiske møter igjen, med de tilrettelegginger som er 

pålagt fra myndighetene.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at kommunestyret tilbakekaller sine delegeringer gitt i 

møtet 27.03.20 i sak 16/20 og sak 14/20 med begrunnelser i tiltak ifb.m koronakrisen.  

 

Dette betyr at  

 Hovedutvalg for almenne og tenkniske tjenester, igjen har delegert myndighet som vist 

i K-sak 142/19 

 Formannskapet,- fra 29.05.20 igjen har delegert myndighet som vist i K-sak 142/19 

 

Slik delegeringen forelå FØR Covid-19 – krisen. 



 

Kommunedirektøreren oppdaterer delegasjonsreglementet i hht til dette vedtaket. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 27.03.2020 

Sak: 16/20  Arkivsak: 20/521 

 

SAKSPROTOKOLL - DELEGERING AV MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET TIL 

FORMANNSKAPET I FORBINDELSE MED KORONA UTBRUDDET 2020  

 

Vedtak: 

 

Nytt forslag til vedtak, 25.03.20 

 
Skriftlig saksbehandling og behandling i fjernmøte  
Kommunestyret gir sin tilslutning til at vedtaket under om delegering av myndighet, kan 
treffes etter skriftlig saksbehandling eller behandling i digitalt fjernmøte, jfr. kommuneloven § 
11-8 annet og fjerde ledd.  
 
Delegering av myndighet  

1. Kommunestyret gir formannskapet vedtaksmyndighet i alle saker så framt det ikke framgår 
av lov eller forskrift at kommunestyret selv eller andre må fatte vedtaket. Fullmakten 
innebærer også at formannskapet kan omgjøre vedtak av andre organer som er 
underordnet kommunestyret så framt lov eller forskrift ikke er til hinder for dette. 
Delegeringsadgangen er hjemlet i kommuneloven §§ 5-3 tredje ledd og 5-6 femte ledd.  

 
2. Kommunestyret gir ordføreren utvidet fullmakt til å treffe vedtak i alle saker som ikke har 

prinsipiell betydning og som ikke er omfattet av delegeringssperre fastsatt i eller i medhold 
av lov. Delegeringsadgangen er hjemlet i kommuneloven §§ 5-3 tredje ledd, 5-6 femte ledd 
og 6-1 femte ledd.  

 

3. Vedtaksmyndigheten etter punkt 1 og 2 over begrenser ikke formannskapets og/eller 
ordførerens myndighet til å treffe vedtak i hastesaker, jf. kommuneloven § 11-8. Ordfører 
kan fatte vedtak i hastesaker når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er 
tid til å innkalle formannskapet. 

 
4. Alle reglementer og delegeringer vedtatt av kommunestyret gjelder med de føringer som er 

gitt over.  
 

5. Punkt 1 til 4 over gjelder midlertidig, og ikke lenger enn 18.06.20.  
 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 27.03.2020 

Sak: 14/20  Arkivsak: 20/506 

 

SAKSPROTOKOLL - DELEGERING AV MYNDIGHET TIL HOVEDUTVALG FOR ALLMENNE 

OG TEKNISKE TJENESTER.  

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester delegeres myndighet som kommunens faste 

planutvalg for plansaker etter plan og bygningsloven (pbl) med unntak for overordnet 

planlegging. Samtidig gis administrasjonen delegert myndighet til å fatte vedtak i saker etter 

plan og bygningsloven (pbl) § 12-14 og dispensasjoner etter plan og bygningsloven (pbl) uten 

vesentlige nabomerknader og/eller varsler om mulig påklage fra sektormyndighetene. Vedtaket 

gjelder fra kommunestyrets vedtak, og inntil nytt vedtak fattes. 

Dette gjelder midlertidig, så lenge landet er i unntakstilstand i forhold til Korona-krisen. 

 

2. Hjemmel for vedtak er i medhold av Kommunnelovens § 5-3. 

3. Vedtaket over gjelder midlertidig, og ikke lenger enn 18.06.20.  

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 27.03.20: 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Lars Måsøval:  

 

Vedtaket over gjelder midlertidig, og ikke lenger enn 18.06.20  
 

Enstemmig. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 20/651    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

DELEGERING AV MYNDIGHET FOR BEHANDLING AV SALGS- OG 

SERVERINGSBEVILLINGER  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gir kommunedirektøren delegert myndighet til: 

 

1. Tildeling av salgsbevillinger, samt utvidelse av salgssted eller bruk av bevilling 

utenfor salgsstedet for enkeltanledninger i medhold av alkoholloven § 1-7 

2. Tildeling av salgsbevillinger til enkeltanledninger, herunder godkjenning av 

salgssted og ansvarshavende  

3. Foreta reaksjoner/prikktildeling ved overtredelse av alkoholloven jfr. 

alkoholforskriftens § 10-3 

4. Tildeling av serveringsbevilling etter lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) 

 

Tildeling gjøres ihht aktuelt lovverk, alkoholpolitisk handlingsplan og kommunens 

retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven. 

Delegerte vedtak refereres til hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester. 

 

 

Vedlegg: 

 

Gjeldende retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven 

 

Saksopplysninger:   

 

Ut fra alkohollovens § 1-7 gis bevilling for salg og skjenking av kommunen, med mindre det 

gis statlig bevilling etter kapittel 5.  

 

I utgangspunktet er bevillingsmyndigheten lagt til kommunestyret etter lov om alkoholholdig 

drikk m.v. (alkoholloven) og Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven).  



Bevillingsmyndigheten kan imidlertid delegeres, for eksempel til administrasjonen, i henhold 

til delegasjonsreglene i kommuneloven. 

Kommunestyret delegerte i forbindelse med saken rundt politisk organisering (kst-sak 14/19) 

til kommundirektøren å behandle følgende: 

 

 Skjenkekontroller (uten anmerkning) og skjenkebevillinger behandles aministrativt ihht 

ruspolitisk plan. Vedtak refereres til hovedutvalg for almenne og tekniske tjenester. 

 

Dette innebærer at alle søknader om skjenkebevillinger, enten det er snakk om fast bevilling 

eller for en enkelt anledning, behandles administrativt.  

 

I forbindelse med denne delegeringen ble ikke salgsbevilninger og utvidelse av 

salgasbevilninger for en enkelt andledning og severingsbevilninger med i delegeringen. I 

praksis vil det bety at kommunestyret selv måtte behandle salgsbevillinger, utvidelse av 

salgsbevillinger for en enkelt anledning og serveringsbevillinger. I tillegg må Hoveutvalg for 

almenne- og tekniske tjenester selv måtte behandle prikktildeling etter brudd på alkoholloven 

samt være det utvalget som innstiller til kommunestyret med tanke på eventuell inndragning 

av bevilling. 

 

Ved administrativ behandling går selve saksbehandlingsprosessen raskere enn ved den 

politiske. Det er tydelig at næringsaktørene innenfor denne bransjen ønsker rask 

behandlingstid, noe også som er tilbakemelingen fra de politiske utvalgene.  

Kommunedirektøren har ved flere anledninger «hoppet» over f.eks. HOAT som utvalg da 

søknad må behandles før neste HOAT-møte skal gjennomføres. 

 

Siste eksempel på dette er søknad om nettsalg av alhokohol fra Bryggeriet Frøya. 

 

I og med at det er politisk behandling på salgsbevillinger i dag, må en utvidelse av 

salgsbevilling for en enkelt anledning, f.eks. ved et arrangement som har salgsboder, først 

saksbehandles administrativt, deretter til HOAT før endelig behandling i KST. 

Det samme må skje ved endringer ved salgsstedene. 

 

Saksbehandlingsprosessen for skjenkebevillinger er mer effektiv da dette er delegert til 

kommunedirektøren. 

 

Prikktildeling: 

 

Når det kommer til prikktildeling ved brudd på alkoholloven behandles denne pr dags dato i 

Hovedutvalg for almenne- og tekniske tjenester. Dette er også en behandlingsprosess som i 

enkelte tilfeller kan gjøre sitt til at det går opp til 2 måneder fra brudd er skjedd til prikker er 

tildelt. 

Frøya kommune hadde et tilfelle hvor brudd ble dokumenter i rapport i august måned, men 

hvor saken endelig var behandlet i siste politiske utvalg i desember. Dette er uheldig både for 

skjenkested, men også for kommunen som bevillingsmyndighet. 

I dette tilfellet ville inndragning av skjenkebevilling skje tidligst ca. 5 mnd etter siste brudd. 

 

Ved en adminsitrativ behandling ville nok dette tatt maksimum 1 mnd + klagefrist. 

 



Kommunedirektøren vil behandle en slik delegering på bakgrunn av alkoholpolitisk 

handlingsplan og kommunens retningslinjer for arbeid med saker etter alkoholloven. Denne 

handlingsplanen og retningslinjer vil ha en politisk behandling. 

 

Serveringsbevillinger: 

 

Alle skjenkebevillinger krever serveringsbevilling. Dette betyr i praksis at når en virksomhet 

søker om serverings- og skjenkebevilling så må serveringsbevillingen behandles av HOAT og 

KST, mens skjenkebevillingen behandles administrativt etter at den politiske behandlingen er 

gjennomført. 

 

Dette er også en praksis som gjør saksbehandlingsprosessen unødvendig lang og komplisert. 

 

I forbindelse med saken om politisk organisering ble det signalisert fra politikerne at 

kommunedirektøren skulle få delegert flere saker. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer at en administrativ behandling av salgsbevillinger og 

serveringsbevillinger vil forenkle saksbehandlingsprosessen, og forkorte saksbehandlingstiden. 

Spesielt er dette av stor betydning for utvidelse av salgsbevilling i forbindelse med 

arrangementer og lignende. 

 

Kommunedirektøren foreslår at prikktildeling ved brudd på alkoholloven også bør behandles 

administrativt. Det er i dag strenge krav til saksbehandlingen ved prikktildeling. Alle som får 

prikktildelinger har klageadgang. 

 

Kommunedirektøren anser at det er hovedutvalg for almenne- og tekniske tjenester som er 

klageorganet for alle saker som angår salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger. 

 

Inndragninger av bevillinger kan skje når et salgs – eller skjenkested har oppnådd 12 prikker 

eller mer over 2 år. Denne inndragningen skal avgjøres av HOAT eller KST. 

Kommunedirektøren foreslår at en sak om inndragning avgjøres av hovedutvalget for 

almenne- og tekniske tjenester og at dette delegeres fra kommunestyret til utvalget. 

 

Kommunedirektøren foreslår at prikkdelingen behandles administrativt. Bakgrunnen for dette 

er at det er administrasjonen som har detaljkunnskapen om hvilken bevilning som er gitt og 

hvem bevillningshaverne er. Administrasjonen gjenomfører befaringer og har dialog med 

kontrollselskap og innehaverne gjennom hele bevilningsperioden og administrasjonen har også 

gjennomgått kurs i alkoholloven for å følge opp dette regelverket. 

Regelverket for prikktildeling er så tydelig at det er få muligheter til skjønnsmessig vurdering. 

 

I forbindelse med saken om politisk organisering ble det signalisert fra politikerne at 

kommunedirektøren skulle få delegert flere saker og at dette er en naturlig delegering da 

området allerede delvis er delegert. 

 

 

 



 

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED SAKER ETTER ALKOHOLLOVEN 

Vedtatt i Frøya kommunestyre den 23.06.16 i sak 121/16  Med hjemmel i lov om omsetning 

av alkoholholdig drikk m.v. av 2.juni 1989 nr 27. 

Virkeområde: 

1. Avgjørelsesmyndighet 

2. Behandlingstid og gebyrer 

3. Åpningstider for serveringsstedene m.m. 

4. Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 

5. Kontroll av salgs- og skjenkestedene 

6. Ikrafttreden 

 

1. Avgjørelsesmyndighet 

Kommunestyret er bevillingsmyndighet etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v 

(alkoholloven) og Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

Hovedutvalg for forvaltning er kontrollutvalget for alkoholloven og tillagt myndighet etter 

alkoholloven §1-9. 

Rådmannen er delegert myndighet: 

 Til å godkjenne ny styrer og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger i 

bevillingsperioden. 

 Å tillate bruk av de ambulerende skjenkebevillinger og skjenkebevilling til 

enkeltanledninger, herunder godkjenning av skjenkested og ansvarshavende. 

 Å tillate utvidelse av skjenkelokalet eller bruk av bevilling utenfor skjenkestedet for 

enkeltanledninger. 

 Å gi dispensasjon for fastsatt skjenketid. 

 Å inngå kontrakter med kontrollører og selskap om å utføre kontroller på salgs- og 

skjenkestedene på vegne av kommunen. 

 Å sende ut forespørsel om uttalelse fra salgs- eller skjenkested ved rapport om 

overtredelse av alkoholloven. 

 Å inndra bevillinger midlertidig dersom: 

o Bedriften ikke sender inn omsetningsoppgave innen fristen og/eller 

bevillingsgebyret ikke er betalt etter betalingspåminnelse. 



 

2. Behandlingstid og gebyr: 

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger behandles fortløpende. Bevillingsperioden er 4 år, 

regnet fra 30.september året etter siste kommunevalg. 

Søknader som gjelder skjenkebevilling for en enkelt anledning må være kommet inn minst 4 

uker før arrangementet skal foregå. 

Bevillingsgebyret fastsettes for et kalenderår i gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag 

av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Satsene følger bestemmelsene i 

alkoholloven §7-1. 

Etter de samme bestemmelsene krever kommunen et gebyr, satt etter en særskilt gebyrsats 

av departementet, for skjenking ved en enkelt anledning og ambulerende bevilling. 

 

3. Åpningstider for serveringsstedene m.m: 

Innendørs: 

Serveringsstedene uten skjenkebevilling kan holde åpent hele døgnet. 

Serveringssteder med skjenkebevilling innendørs, skal holdes lukket fra 03.00 – 06.00. 

Utendørs: 

Serveringsstedets lokaliteter utendørs skal være tydelig avgrenset. Kart som viser arealet 

hvor det er tillatt å ta med seg mat og drikke og nyte ute skal være oppslått på et sted der 

gjester og kontrollører lett kan se det. 

Servering utendørs, med eller uten bevilling, skal holdes lukket fra 03.00 – 09.00. 

Ellers kan det serveres og skjenkes utendørs alle måneder i året. 

Gatekjøkken kan holde åpent hele døgnet. 

Når særlige grunner foreligger kan det dispenseres fra overnevnte bestemmelser. 

4. Tidspunkt for salg og skjenking av alkoholholdig drikk: 

Salgsbevillinger: 

Salgssteder med kommunal salgsbevilling for salg av øl/rusbrus/annet drikke med 

alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent kan selge slik drikke mellom kl.08.00 og kl.20.00. fra 

mandag til fredag. 

På lørdager og før helligdager, med unntak av Kristi Himmelfartsdag, skal salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol være stengt fra kl.18.00. 

Nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og julekvelden skal salg av alkoholholdig drikk med 

høyst 4,7 volumprosent være stengt kl.16.00. 

Det er ikke tillatt å selge øl/rusbrus/annet drikke med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent 

på søn- og helligdager, 1. og 17.mai. 



Skjenkebevillinger: 

Skjenking av brennevin er forbudt mellom kl.03.00 og kl.13.00. Skjenking av annen 

alkoholholdig drikk er forbudt mellom kl.03.00 og kl.06.00. 

På overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten 

tidsinnskrenking. 

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. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning: 

Det gis ikke skjenkebevilling for brennevin ved søknad om ambulerende bevilling og for en 

enkelt bestemt anledning. 

Frøya kommune har to skjenkebevillinger for ambulerende/enkeltanledninger i perioden 

16.sept. – 14.mai og fem skjenkebevillinger for ambulerende/enkeltanledninger i perioden 

15.mai – 15.sept. 

De samme åpningstider som ovenfor gjelder for lokaliteter inne og ute. 

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 

skjenketidens utløp. 

 

 

 

 

 



5. Kontroll av salgs- og skjenkestedene: 

Salgs- og skjenkesteder skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal 

kontrolleres minst en gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst tre ganger så mange 

kontroller som de har salgs- og skjenkesteder. (§9-7 i forskrift av 8.juni 2005 om omsetning 

av alkoholholdige drikk m.v.) 

Kommunen utfører skjenkekontroller også i forhold til bevillinger som er gitt til en enkelt 

anledning og ved ambulerende bevilling. Om det blir avdekket brudd på alkoholloven blir det 

den organisasjonen/laget som har søkt om bevilling som får sanksjoner og ikke gis mulighet 

til ny bevilling for inntil 2 år, etter vurdering av alvorlighetsgrad. 

Overtredelse: 

Ved overtredelser av bestemmelsene i alkoholloven skal inndragning av salgs- og 

skjenkebevillinger skje etter §10 i alkoholforskriften. Dette innebærer at kommunen skal 

tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker jmf §10-3 i Alkoholforskriften. Likeartede 

brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.  

Dersom en bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 

kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av 

toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på 

inndragningen tilsvarende. 

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jmf. 

Alkoholloven §1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jmf. 

Alkohollovens §1-10 første ledd. 

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 

tildeling av prikker, jmf. Forvaltningsloven §16. 

Hovedutvalg for forvaltning fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i 

forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere 

prikktildelinger. 

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke 

benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak 

om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag. 

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut 

forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jmf. Forvaltningslovens §16. 



Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av 

prikker. 

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 

1. Følgende overtredelse fører til tildeling åtte prikker: 

- salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jmf alkoholloven§1-5 

annet ledd 

- brudd på bistandsplikten, jmf §4-1 annet ledd i alkoholforskriften 

- brudd på kravet om forsvarlig drift, jmf alkoholloven §3-9 og §4-7 

- hindring av kommunal kontroll, jmf alkoholloven §1-9 

 

2. Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jmf §3-1 i 

alkoholforskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av 

rusmidler, jmf §4-2 første ledd i denne forskriften. 

- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jmf alkoholloven §3-7 og 

§4-4 

- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jmf alkoholloven 

§1-5 første ledd 

- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, 

jmf alkoholloven §1-5 tredje ledd. 

 

 

3. Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 

bevillingshaver sørger for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater 

stedet, jmf §4-1 i alkoholforskriften. 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jmf alkoholloven §1-9 siste ledd, jmf 

kapittel 8 i alkoholforskriften 

- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jmf kapittel 6 i 

alkoholforskriften 

- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jmf kapittel 6 i 

alkoholforskriften 

- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jmf alkoholloven §1-7c 

- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jmf alkoholloven §1-8 annet ledd 

- gjentatt diskriminering, jmf alkoholloven §1-8 annet ledd 

 

- Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk: 

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jmf §4-6 i alkoholforskriften 

- brudd på regler om skjenkemengde, jmf §4-5 i alkoholforskriften 



- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jmf §4-4 i alkoholforskriften 

- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jmf §4-4 i alkoholforskriften 

- brudd på kravet om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jmf §3-3 i 

alkoholforskriften 

- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3 

- brudd på reklameforbudet, jmf alkoholloven §9-2 , jmf kapittel 14 i  

alkoholforskriften 

- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven §1-8 første ledd, jmf bl.a. 

alkoholloven §3-1 sjette ledd, §4-1 annet ledd, §8-6, §8-6a, §8-12 og §8-13. 

Kommunens enkeltvedtak etter §1-8 og kap. 3,4 og 7 i alkoholloven kan påklages til 

fylkesmannen.  

 

6. Ikrafttredelse 

Disse retningslinjene trer i kraft fra 01.07.16. Tidligere retningslinjer for arbeidet med saker 

etter alkoholloven utgår. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Helene Hvidsten Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/790    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FRØYA KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP FOR 2019 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er 

avlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Vedtaksbrev 

Kontrollutvalgets uttalelse 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Kongensgt. 9 
7013 Trondheim 
post@konsek.no 
  

Telefon: 468 51 950 
Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475
  

 

 

Frøya kommune 
Ordfører 
Rådhuset 
7260 SISTRANDA 
 

Vår saksbehandler: Helene Hvidsten, tlf.  472 97 371 
E-post: helene.hvidsten@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 2020000158-8     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 30.04.2020 

 
 

Oversendelse av sak til politisk behandling  
 
 
 

Kontrollutvalget i Frøya kommune har i sitt møte 28. april behandlet sak 16/20: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019. 
 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019 oversendes 
kommunestyret, med kopi til formannskapet.  

 
Ber om at særutskrift fra møtebok og kontrollutvalgets uttalelse legges frem for kommunestyret. 
Dette brevet trenger ikke følge med.  
 
 

Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Helene Hvidsten 
rådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019  

 

 
 

 

 
  



  

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes 
årsregnskap 2019  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2020 16/20 
 

Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/158 - 6 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019 oversendes 
kommunestyret, med kopi til formannskapet.  

 
Vedlegg 

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019 
Revisors beretning 2019 
Nummerert brev nummer 3 

 
 
Behandling: 
Økonomisjef Thomas Sandvik, og kommunedirektør Beathe Meland orienterte om årsregnskap 
for 2019. 
Oppdragsansvarlig revisor, Wenche Holt, orienterte om arbeidet med revidering av 
kommunens årsregnskap for 2019.  
Basert på en risiko- og vesentlighetsanalyse vil revisor legge frem en etterlevelseskontroll av 
offentlige anskaffelser i neste kontrollutvalgsmøte.  
Kommunedirektør, økonomisjef og revisor svarte på spørsmål fra utvalget.  
Innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019 oversendes 
kommunestyret, med kopi til formannskapet.  

 
 
Saksopplysninger 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Ifølge kommuneloven 
og forskrift om kontrollutvalg skal utvalget avgi en uttalelse om årsregnskapet til 
kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal oversendes formannskapet tidsnok til 
at formannskapet kan ta hensyn til dette før de avgir innstilling til kommunestyret.  
 
Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskapet og 
årsberetningen, samt å svare på spørsmål fra kontrollutvalget.  
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjon for Frøya kommune for 2019 i samsvar 
med lov, forskrift og i henhold til god kommunal revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder. 
Revisjonsberetningen er avgitt den 8.04.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt 
i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den 
finansielle stillingen pr. 31.12.2019. 
 
Regnskapet for Frøya kommune viser et regnskapsmessig merforbruk på 16,6 millioner kroner. 
Resultatet før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et negativt resultat på 24,4 
millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetning til fond (netto driftsresultat) 
viser et negativt resultat på 25,5 millioner kroner.  
 



Revisjonen har avdekket at det er store avvik mellom regnskap og budsjett. 
Revisjonsberetningen avlegges derfor med nummerert brev nr. 3. Regnskapsskjema 1A viser 
at sum frie disponible inntekter er 14 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette avviket 
skyldes manglende budsjettregulering gjennom året. Regnskapsskjema 2A viser at det ikke er 
budsjettert med inntekter knyttet til mottatte avdrag på lån. I regnskapsskjema 2B er det 
vesentlig høyere utgifter på prosjekt Liggekai Sistranda enn budsjettert.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning, årsregnskap og årsberetning 
for Frøya kommune for 2019.  
 
Konklusjon 
Under henvisning til forholdene som er omtalt er sekretariatet av den oppfatning at 
årsregnskap og årsberetning for Frøya kommune gir et forsvarlig uttrykk for kommunen sin 
virksomhet i 2019 og Frøya kommunes økonomiske stilling per 31.12.2019. Sekretariatet 
anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for Frøya kommune som det 
fremgår av vedlegget «Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019».  
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Til kommunestyret i Frøya kommune 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019 
 

Kontrollutvalget har i møte 28.04.2020 i sak 16/20 behandlet Frøya kommunes 
årsregnskap for 2019. 

 
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 8.04.2020, og rådmannens årsberetning. I tillegg har 
oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig 

informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 
 
Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 

gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. 
desember 2019. 
 

Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg at revisjonsberetningen er avgitt 
med forbehold, jf. nummerert brev nr. 3, da revisjonen har avdekket at det er store 
avvik mellom regnskap og budsjett. Årsregnskapet er gjort opp med et 

regnskapsmessig merforbruk på kr. 16.625.793,4. 
 
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og 

revisjonsberetningen for 2019, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og 
årsberetningen for 2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Frøya 
kommunes virksomhet for 2019 og for kommunens økonomiske stilling pr. 

31.12.2019.  
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det 

er avlagt. 
 
 

 
 
Frøya 28.04.2020 

 
 

 
Kai Ronny Arntzen (sign) 
Nestleder av kontrollutvalget 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Helene Hvidsten Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/797    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON 2020 - 2024  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder: 

1. Økonomistyring  

2. Byggesak 

3. Sosialhjelp  

4. Grunnskole   

5. Avvikssystem  

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i 

planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller 

vesentlighetsbildet. 

 

 

Vedlegg: 

 

Plan for forvaltningsrevsjon Frøya 2020- 2024 

Vedtaksbrev Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 
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Om forvaltningsrevisjon1 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak.  

Plan for forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet, det er også det mest 
kostnadskrevende. Forvaltningsrevisjon bør av den grunn brukes mest mulig planmessig og 
målrettet. For å finne fram til områdene med høyest risiko er planen basert på revisors risiko- 
og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og 
politisk ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. 

Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. Risikobildet i kommunen vil vanligvis 
endre seg over tid, derfor kan behovet for enkelte av de prioriterte forvaltningsrevisjonen falle 
bort. For å ta høyde for eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere områder enn 
det har ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere 
planen midt i planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 1360 timer til forvaltningsrevisjon, 
eierskapskontroll og andre undersøkelser.  

Gjennomføring og rapportering 
Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret2. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side. I oversikten gis det også 
forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på. Forslag til 
spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget.  

 

  

 

1 Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.  
2 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
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Prioritert 
område/selskap 

Forslag til spørsmål/vinkling/innretning 

1. Økonomistyring  

Det har i flere år vært utfordringer knyttet til Frøya kommunes 
økonomistyring. Kommunen hadde i 2018 et solid driftsresultat 
som lå godt over anbefalt nivå på 1,75 %. Samtidig har 
kommunen høy gjeldsgrad, noe som indikerer økte 
kapitalutgifter i årene fremover. Det har stadig vært avvik mellom 
budsjett og regnskap i kommunen. Områder som helse og 
omsorg, kultur og teknisk hadde i 2018 et vesentlig merforbruk i 
forhold til regulert budsjett.  
 
Velger kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon av 
kommunes økonomistyring kan det være relevant å undersøke i 
hvilken grad budsjettprosessen i kommunen bidrar til et realistisk 
budsjett, og om dette gir grunnlag for god økonomistyring. En 
revisjon kan også se på etablerte rutiner for rapportering og 
budsjettoppføling er formålstjenlig for god økonomistyring. Det 
vil også kunne være relevant å se på kommunens kapasitet og 
kompetanse på området, og om dette er tilstrekkelig til å utøve 
god økonomistyring.  

 

2. Byggesak  

Saksbehandlingstiden for byggesøknader i kommunen 
overskrider i mange tilfeller fristene i plan- og bygningsloven. 
Det er stor restanse på byggesak og på dispensasjonssaker, og 
antall klagesaker har økt. Kommunen er sårbar som følge av lav 
bemanning. En forvaltningsrevisjon kan ta for seg kommunens 
etterlevelse av saksbehandlingsfrister etter bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven.   
 

3. Økonomisk 
sosialhjelp 

Behovet for en forvaltningsrevisjon innenfor økonomisk 
sosialhjelp er høyt. De siste årene har det vært en stor økning i 
behovet for økonomisk sosialhjelp hos unge mottakere. NAV 
Frøya viser til at antall søknader om økonomisk sosialhjelp er 
tredoblet de siste ti årene. Økonomisk sosialhjelp utøves i 
samarbeid med Hitra og styres av et interkommunalt styre.  
 
I en forvaltningsrevisjon kan det være relevant å se på 
ivaretakelsen av aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere under 30 
år, og kartleggingen av deres arbeidsevne.  
 

4. Grunnskole 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for elever på Frøya er 
vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet og elevene har et lavt 
mestringsnivå. I kommunen er det mange flerspråklige elever, 
og det er en utfordring å gi disse tilrettelagt undervisning. 
Samtidig får flere elever spesialundervisning, men dette er i 
hovedsak på ungdomsskolen. Administrasjonen viser til at 
kommunen hadde vært tjent med tidligere innsats. Kommunen 
er knyttet til veiledningstjenesten «tidlig innsats» gjennom 
utdanningsdirektoratet. Fylkesmannen gjennomfører også tilsyn 
så lenge grunnskolepoengene er lave.  
 
Det er flere relevante innfallsvinkler til en forvaltningsrevisjon på 
område. En revisjon kan se på hvordan bestemmelsene i 
opplæringsloven etterleves innenfor kvalitet i tjenesten, krav til 
kompetanse og/eller tilpasset opplæring.  
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5. Avvikssystem  

Kommunen har kvalitets- og avvikssystem som benyttes for å 
identifisere områder for forbedring i kommunen. Av kommunens 
egne rapporter går det frem at disse systemene brukes i 
varierende grad. En forvaltningsrevisjon kan belyse hvorvidt det 
er etablert en felles forståelse for hvordan systemet skal brukes, 
hvordan avviksmeldingene håndteres og hvordan systemet blir 
brukt i forbedringsarbeidet. Det er sannsynligvis hensiktsmessig 
å begrense forvaltningsrevisjonen til ett tjenesteområde, og da 
helse og omsorg. 
 

 



 
 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Kongensgt. 9 
7013 Trondheim 
post@konsek.no 
  

Telefon: 468 51 950 
Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475
  

 

 

Frøya kommune 
Rådhuset 
7260 SISTRANDA 
 

Vår saksbehandler: Helene Hvidsten, tlf.  472 97 371 
E-post: helene.hvidsten@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 2020000073-8     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 04.05.2020 

 

Oversendelse av sak til politisk behandling  
 
 

Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sitt møte 28. april forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2024 (sak 19/20). 
 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og legger planen fram for 
kommunestyret med innstilling:  
 
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:  

1. Økonomistyring 
2. Byggesak 
3. Sosialhjelp 
4. Grunnskole  
5. Avvikssystem 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen 
dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet.  

 
Ber om at vedtaket og planen legges frem i kommunestyre for behandling. Dette brevet trenger 
ikke å legges frem.  
 
 

Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Helene Hvidsten 
rådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 

 
 

 
 
  



  

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.04.2020 19/20 
 

Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/73 - 6 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og legger planen fram for 
kommunestyret med innstilling:  
 
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:  

1. Økonomistyring 
2. Byggesak 
3. Sosialhjelp 
4. Grunnskole  
5. Avvikssystem 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen 
dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet.  

 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon Frøya 2020- 2024 

 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og legger planen fram for 
kommunestyret med innstilling:  
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:  

1. Økonomistyring 
2. Byggesak 
3. Sosialhjelp 
4. Grunnskole  
5. Avvikssystem 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen 
dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet.  

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet av 
det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet, og virksomheten i kommunens selskaper. 
Hensikten med dette er å finne ut innenfor hvilke områder det er størst behov for en 
forvaltningsrevisjon i kommunen. Kommunens revisor, Revisjon Midt Norge SA har 
gjennomført risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalget fikk denne presentert i sitt 
møte 11.03.20 (sak 08/20). I møtet ga også kommunedirektør, politisk ledelse, 
hovedtillitsvalgte og verneombud innspill til risikoområder i kommunen.  
 
Kontrollutvalget vedtok at sekretariatet skulle legge frem et forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon, basert på risiko- og vesentlighetsvurderingen, samt de innspill som kom i 



møtet.  
 
I planen er det satt opp fem relevante områder for forvaltningsrevisjon med forslag til 
innretning. Disse områdene er: 

1. Økonomistyring 
2. Byggesak 
3. Sosialhjelp 
4. Grunnskole  
5. Avvikssystem 

Forslag til innretting av områdene står beskrevet i den vedlagte planen. Planen er et forslag og 
kontrollutvalget står fritt til å omprioritere, ta ut og legge til områder om de ønsker det.  
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
og sende den til kommunestyret for vedtak.  

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 212  

Arkivsaksnr.: 20/649    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for 2019 godkjennes som fremlagt. 

 

Merforbruket på 16 625 793,40 dekkes via disposisjonsfondet 

 

D 15300.9000.880 Dekning av tidligere års underskudd Kr 16.625.793,40 

K 259000801 Regnskapsmessig merforbruk Kr 16.625.793,40 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr 16.625.793,40 

D 256080013  Havbruksfond Kr 16.625.793,40 

 

 

Vedlegg: 

 

Årsregnskapet 2019 

Årsberetningen og årsrapport 2019 

Avkastningsrapport Frøya kommune 2019 

Revisjonsberetningen 2019 

Nummeret brev nr. 3 til kontrollutvalget  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsregnskapet for 2019 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I 

tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A+AB, 2A+2B og obligatoriske noter. I den 

grad det er mulig å fremskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors 

anbefalinger til dette. 

 

Regnskapet viser 327 617 094 kr til fordeling drift og med et resultat på kr -16 625 793. 

 



Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 17. Driftsregnskapets 

inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar 

kommer frem i årsberetningen. 

 

Det er i tråd med regnskapsforskriftene utarbeidet en årsberetning som er signert av 

økonomisjef og rådmann. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt til revisor for 

behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte den 28.04.20.  

 

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges frem for formannskapet og 

kommunestyret for endelig godkjenning. 

 

Vurdering: 

 

Da regnskapet og årsberetningen for 2019 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 

31.12.19, legges dette frem for behandling. 

 

Dekking av underskuddet 

 

Dekkingen av underskuddet kan gjøres på tre måter.  

1. Dekkes av driftsutgifter i påfølgende år 

2. Dekkes av driftsutgifter, halve i 2020 og halve i 2021. 

a. Det kan også søkes til fylkesmannen om å få bruke flere år på å dekke det inn 

3. Dekkes av disposisjonsfondet 

 

Fra neste år, vil kommunedirektøren måtte ta av disposisjonsfondet i forbindelse med 

årsavslutningen for å dekke et eventuelt underskudd, som en følge av ny kommunelov. Selv 

om det er andre muligheter til å dekke inn underskuddet for dette avlagte regnskapet, er det i 

tråd med gjeldende lov å bruke av disposisjonsfondet, og kommunedirektøren anbefaler derfor 

at dette brukes til å dekke inn underskuddet 

 

Oversikt over disposisjonsfond pr i dag: 

 Saldo 

Art: 256080002 BUFFERFOND - INFLASJONSJUSTER -6 900 509,88 

Art: 256080003 DISPOSISJONSFOND -2 067 780,54 

Art: 256080013 DISP.FOND - HAVBRUKSFOND -34 078 466,18 

Art: 256080015 DISP.FOND  -NÆRINGSFOND -6 000 000,00 

Art: 256080016 DISP.FOND - INFRASTRUKTUR FOR BREDBÅND -10 000 000,00 

Art: 256080017 DISP.FOND - BEKJEMPELSE AV MARIN FORSØPLING -4 000 000,00 

Art: 256080018 DISP.FOND - TAP AV SKATTEINNG -10 000 000,00 

Art: 256080019 DISP.FOND - BEKJEMPELSE AV SITKAGRAN -954 049,00 

Art: 256080020 DISP.FOND - TRAFIKKSIKKERHETSRÅDET -500 000,00 

Art: 256080021 DISP.FOND - GRENDALAGSFONDET -2 000 000,00 

Art: 256080023 DISP.FOND - Gang- og sykkelveg Sistranda - Hamarvik -4 962 663,00 

T O T A L T -81 463 468,60 

 











































































































































AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2018 - 31.12.2019



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 0.07 -0.22 0.29 9.76 8.77 0.99 106 148 13 707 283 154 362 739 100.0 100 -

Aksjer 0.51 0.34 0.17 22.64 23.90 -1.26 213 170 7 760 567 42 288 782 27.4 25 5-35 OK
Norske Aksjer 3.03 3.21 -0.18 16.20 16.51 -0.31 423 778 2 006 483 14 393 049 34.0 35 20-50 OK
Globale Aksjer -0.75 -1.21 0.46 26.26 27.93 -1.68 -210 609 5 754 083 27 895 733 66.0 65 50-80 OK

Obligasjoner -0.10 -0.40 0.31 5.63 4.03 1.61 -108 928 5 940 801 111 553 719 72.3 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner -0.04 -0.30 0.26 2.91 0.96 1.95 -17 036 1 244 650 44 012 001 39.5 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner -0.14 -0.47 0.33 7.49 6.10 1.39 -91 892 4 696 151 67 541 718 60.6 60 45-75 OK

Kontanter 1 906 5 915 520 238 0.3 0 -

side 2 av 10Frøya kommune - 31.12.2019                           lastet ned: 13.01.2020 15.35 



Totalportefølje

side 3 av 10Frøya kommune - 31.12.2019                           lastet ned: 13.01.2020 15.35 



Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 0.51 0.34 0.17 22.64 23.90 -1.26 42 288 782 27.4

Norske Aksjer 3.03 3.21 -0.18 16.20 16.51 -0.31 14 393 049 34.0 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 3.55 3.26 0.30 18.68 19.20 -0.52 3 654 672 25.4 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 2.38 3.26 -0.88 13.60 19.20 -5.60 3 870 622 26.9 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 3.13 3.21 -0.08 16.40 16.51 -0.11 6 867 755 47.7 OSEBX

Globale Aksjer -0.75 -1.21 0.46 26.26 27.93 -1.68 27 895 733 66.0 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 08.12.2015 -0.59 -1.21 0.62 27.70 27.93 -0.24 4 719 945 16.9 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 -1.20 -1.21 0.02 19.21 17.05 2.17 2 384 239 8.6 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 2.20 2.28 -0.08 26.47 27.34 -0.87 4 196 230 15.0 MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 -1.24 -1.21 -0.03 28.34 27.93 0.40 4 615 410 16.6 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 -2.49 -1.71 -0.77 23.37 29.02 -5.65 6 850 804 24.6 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class F 13.02.2019 -1.68 -1.21 -0.47 21.00 18.13 2.87 3 192 518 11.4 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 2.30 2.55 -0.25 20.00 19.67 0.33 1 936 588 6.9 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  16.2% (-0.3%)

Globale Aksjer:  26.3% (-1.7%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner -0.10 -0.40 0.31 5.63 4.03 1.61 111 553 719 72.3

Norske Obligasjoner -0.04 -0.30 0.26 2.91 0.96 1.95 44 012 001 39.5 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 -0.07 -0.04 -0.03 2.15 2.01 0.14 10 865 302 24.7 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst 12.10.2010 -0.05 -0.04 -0.01 2.68 2.01 0.67 14 500 153 33.0 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon (III) E 03.12.2015 -0.01 -0.04 0.02 3.54 2.01 1.54 18 646 547 42.4 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner -0.14 -0.47 0.33 7.49 6.10 1.39 67 541 718 60.6 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 0.00 0.21 -0.21 10.98 11.25 -0.27 16 123 903 23.9 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 12.02.2019 0.19 0.21 -0.02 9.05 9.12 -0.06 10 804 142 16.0 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.24 0.18 0.06 3.09 2.52 0.57 15 887 206 23.5 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 -0.60 -0.47 -0.13 6.58 6.10 0.48 24 726 467 36.6 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  2.9% (1.9%)

Globale Obligasjoner:  7.5% (1.4%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 514 305 4 027 1 906 225 972 288 350 5 915 520 238 0.3

Kontanter 514 305 4 027 1 906 225 972 288 350 5 915 520 238 100.0
Klientkonto NOK DNB 514 305 4 027 1 906 225 972 288 350 5 915 520 238 NOK 1.00 520 238 100.0
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Frøya kommunes årsregnskap som viser kr 310.991.301 til fordeling drift og et
regnskapsmessig merforbruk på kr 16.625.793. Arsregnskapet består av balanse per 31. desember
2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen trlFrøya kommune per 31. desember
2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med loy forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av àrsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for denne
revisjonsberetningen omfatter kommunens lovpålagte årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet
og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser lor øvrig til avsnittet
<Konklusjon om årsberetningen> under uttalelse om øvrige lovmessige forhold.

Kom m u nedirektørens a nsvar for àrsreg nskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner



nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av àrsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til
www. n krf. no/revisionsberetn i nqer

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon med forbehold om budsjett
Regnskapsskjema 1A viser vesentlige budsjettawik knyttet til frie disponible inntekter. Postene har et
netto avvik på 14 mill. kroner i forhold til budsjett. Regnskapsskjema 2A viser vesentlige budsjettawik
knyttet til mottatte avdrag på lån. Regnskapsskjema 28 viser et merforbruk på 15,2 mill. kroner på

prosjekt Liggekai Sistranda.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene
beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige
er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert
budsjett.

Ko n kl u sjo n o m àrsberetn i n ge n
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon), mener vi at ledelsen har oppfflt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Trondheim, S.april 2020

llenc.l^- ll.¿*
Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
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Frøya rådhus
7260 SISTRANDA

Brev nr.3

REVISJONSB ERETNI NG Íi'IED FORB EHOLD KNYTTET TIL BU DSJ ETTAWIK

Revisor har gjennom revisjonen avdekket at det er store avvik mellom regnskap og budsjett.

Regnskapsskjema 1A viser at sum frie disponible inntekter er 14 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Awiket skyldes mang lende budsjettreg u lering gjen nom året.
Regnskapsskjema 2A viser at det ikke er budsjettert med inntekter knyttet til mottatte avdrag på lån. I

regnskapsskjema 28 er det vesentlig høyere utgifter på prosjekt Liggekai Sistranda enn budsjettert.
Awikene skyldes manglende budsjettering og budsjettregulering. Awikene er tilstrekkelig omtalt i

årsberetningen.

I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og tlkeskommuner $ 5 skal.revisor avgi en uttalelse i

revisjonsberetningen om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, er i samsvar med
budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges regnskap stemmer med budsjett. Forholdet er
derfor omtalt som en presisering i revisjonsberetningen under avsnittet om budsjett.

Med vennlig hilsen

t¿)enot- H"ll
Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte 8 950 22935 eller X wenche.holt@revisjonmidtnorge.no

Kopi:
Ad mi n istrasjonssjefen
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Til kommunestyret i Frøya kommune 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap for 2019 
 

Kontrollutvalget har i møte 28.04.2020 i sak 16/20 behandlet Frøya kommunes 
årsregnskap for 2019. 

 
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 8.04.2020, og rådmannens årsberetning. I tillegg har 
oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig 

informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 
 
Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 

gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. 
desember 2019. 
 

Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg at revisjonsberetningen er avgitt 
med forbehold, jf. nummerert brev nr. 3, da revisjonen har avdekket at det er store 
avvik mellom regnskap og budsjett. Årsregnskapet er gjort opp med et 

regnskapsmessig merforbruk på kr. 16.625.793,4. 
 
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og 

revisjonsberetningen for 2019, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og 
årsberetningen for 2019 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Frøya 
kommunes virksomhet for 2019 og for kommunens økonomiske stilling pr. 

31.12.2019.  
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det 

er avlagt. 
 
 

 
 
Frøya 28.04.2020 

 
 

 
Kai Ronny Arntzen (sign) 
Nestleder av kontrollutvalget 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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ÅRSRAPPORT - KORTVERSJON 2019  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Årsrapportens kortversjon 2019 

 

Saksopplysninger:   

Årsrapportens kortversjon utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes egne årsrapporter for 

2019. Kortversjonen offentliggjøres i digital utgave på kommunens hjemmeside. 

 

Årets temasider er valget 2019, Stabben fort og vindkraft. 

 

Vurdering: 

Årsrapportens kortversjon 2019 tas til orientering. 

 

 

 



 

 

 

 

 Årsrapport 2019 

 

TITRANSPELET 2019 

 



Fakta om Frøya kommune
Folketall 31.12.19: 5151  

Født: 59    

Død: 56 

Antall husstander: 2 295 

Landareal: 230 km2 

Totalt oppdrettslokaliteter: 45 

Fiskerimantall: 98 

Antall fritidsboliger: 1 070  

Netto innflytting: 80 

Kilde: SSB og KommuneProfile

Frøya har 1158 innvandrere  

fordelt på 35 nasjonaliteter 

Danmark Slovakia 

Færøyene Spania 

Sverige  Storbrittania 

Marokko Tsjekkia 

Malaysia Tyrkia  

Pakistan  Tyskland 

USA  Ukraina 

Hviterussland Russland 

Sverige  Eritrea 

Belgia  Ghana 

Bulgaria  Sudan 

Estland  Afghanistan 

Latvia  Filippinene 

Litauen  Iran  

Nederland Kypros 

Polen  Syria 

Portugal  Thailand  

Kenya  

  

5277
5613

6380

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2025 2030 2040

Høy nasjonal vekst (HHMH)

Fremskrevet folkemengde

106

3

46

131

48

71

163

116

25

85 80

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Netto tilflytting

99

12

43

137

41

87

165

138

25

106

83

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Folkevekst 2009 - 2019



 

Årsrapport – Frøya kommune  3 

Kommunedirektøren har ordet 
I år vil du finne årsrapporten kun digitalt, dette som et ledd 

i kommunens digitaliseringsstrategi. Håper årsmeldingen gir 

deg et lite innblikk i hva 614 stolte ansatte i kommunen 

jobber med til daglig.  

Innbyggertallet vokser stadig, og i januar 2019 hadde Frøya 
5 151 innbyggere. Dette vil si en vekst på  
1,64 %, 83 personer fra sist år, og alle med små eller store 
behov for tjenester fra kommunen.  
 
Årets regnskapsmessige resultat ble negativt med 16.6 
millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak stor svikt i frie 
inntekter og finans (19 millioner kroner) samt utfordringer 
på drift spesielt innen helseområdet. Kommunedirektøren 
iverksatte tiltak allerede etter første halvår for å redusere 
kostnadene. Tendensen med inntektssvikt og økende 
driftsutgifter gjør at effektivisering og god økonomistyring 
vil få øverste fokus de neste årene.  
 
Kommunedirektøren har hatt følgende overordnede 

fokusområder dette året; budsjettstyring, digitalisering, 

internkontroll, nye personvernregler, kompetanseutvikling, 

NED med sykefraværet og felles innsats for et bedre miljø. 

Utøvelse av godt lederskap i alle ledd har også vært et 

prioritert område. Vindkraft har også vært en sak det har 

vært mye «blest» rundt. Iverksetting av Kommunestyrets 

vedtak fra 2005, kommunens uttalelse til miljø,- transport 

og anleggsplan samt dispensasjon fra arealplan for 

vindkraft har engasjert mange frøyværinger. Flere 

uklarheter rundt disse vedtakene gjorde til at det har vært 

flere politiske saker knyttet til temaet gjennom hele året. 

Innen de ulike virksomhetene har det vært jobbet målrettet 

med de vedtatte satsningsområdene. Felles for alle har 

vært folkehelseprosjektet ØYA der mantraet «det skal en 

hel øy til for å oppdra et barn» har vært et gjennomgående 

tema, i tillegg til storsatsingen «morgendagens omsorg» og 

utformingen av morgendagens tjenester som sier noe om 

hvordan kommunen skal ruste helsetjenestene sine inn i 

fremtiden.  

Frøya ungdomsskole ble skilt ut fra Sistranda skole i august, 

og ungdomsskolen flyttet inn i nye, flotte lokaler i gamle 

Frøya videregående skole. Resultatene fra årets avgangskull 

viste svært gode resultater, dette viser at det nytter å jobbe 

målrettet! Elevundersøkelsen viser dessverre at noen av 

våre elever ikke trives noe særlig på skolen, og dette ønsker 

vi ikke å være bekjent med. Tiltak for å bygge relasjon og 

inkludering er satt inn for å bygge trivsel i skolen. 

Nullmobbing er, og skal være et overordnet mål for alle i 

kommunen. 

Virksomhetene på teknisk har gjennom året har hatt fokus 

på progresjon og fristetterlevelse innen saksbehandling, 

økonomistyring og på å ha gjennomføringskraft i 

kommunens mange investeringsprosjekter.  

Spelet om Titranulykka ble fremført i juni på Titran, 120 år 

etter ulykken. En fantastisk forestilling! Stabben fort ble 

rehabilitert og gruveganger sikret, og er nå klar for å ta imot 

nye besøkende. 

2019 var også et valgår, og kommunen fikk en ny ordfører 

og et borgerlig flertallssamarbeid som skal styre kommunen 

de neste 4 årene.  

Kommunedirektøren takker for et godt samarbeid med 

«gamle» og nye politikere, og sender en takk til alle 

medarbeidere, ledere, tillitsvalgte, frivillige, enkeltpersoner 

og til næringslivet på Frøya for et godt samarbeid også i 

2019. Det er gjennom dialog vi legger grunnlaget for vekst 

og utvikling av Frøya.  

God lesing! 
 
Beathe Sandvik Meland 
Kommunedirektør 
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Ordføreren har ordet 
Da er nok et år unnagjort, det er utrolig hvor fort tiden går. 

2019 var igjen et år preget av høy aktivitet på Frøya. Vi er 

heldige som bor i en forholdvis liten kommune med så høy 

aktivitet. Næringslivet vårt sørger for arbeidsplasser, 

tilflyttere, tilreisende og er grunnlaget for aktiviteten som 

skjer på de fleste arenaer. De mange aktive grendene våre 

og alle frivillige lag og organisasjoner skaper liv og røre i alle 

kriker og kroker av kommunen.  

Flere av skolene på Frøya opplever positiv elevutvikling, noe 

som lover godt for fremtiden. Det jobbes nå systematisk 

med opplæring i lesing og skriving på alle enhetene. Det er 

også positivt at skolene i større grad bruker alternative 

læringsarenaer, gjerne i samarbeid med næringslivet og 

andre ressurser i nærmiljøene.  

Sistranda skole ble fra høsten av delt i to enheter; Sistranda 

barneskole og Frøya ungdomsskole. Tilbakemeldingene fra 

første halvår er positive, og vi gleder oss til å 

følgeutviklingen på disse to «nye» enhetene.  

Dyrøy oppvekstsenter har vært under utbygging i hele 

2019. Vi gleder oss til å se hvordan det nye 

oppvekstsenteret vil se ut og er sikre på at dette blir et 

svært positivt tilskudd for skole- og barnehagekretsen.  

Nesset barnehage ble i 2019 miljøsertifisert, det håper jeg 

flere enheter vil jobbe mot i årene fremover.  

Pleie- og omsorg og virksomheten for bo-, aktivitet og 

miljøtjeneste har i 2019 hatt et stort fokus på arbeidet med 

Morgendagens omsorg. Ledere og ansatte har arbeidet 

effektivt og godt med konkret planlegging og utforming av 

det nye helsehuset og bokollektivene som skal bygges på 

Bekken. Like viktig som dette er innsatsen som gjøres 

innenfor tjenesteutvikling. Vi gleder oss til å se resultatet av 

arbeidet, og at bygget endelig reiser seg.  

Frøya er fortsatt Norges største villsaukommune – det er vi 

stolte av! Flere av bøndene våre har fått tilskudd fra 

regionalt miljøprogram til blant annet beiting av kystlynghei 

og sommerbeite på øyer og holmer. Dette er viktig for å 

opprettholde kulturlandskapet vårt og bidra til å ivareta 

naturmangfoldet i kommunen, og noe vi bør satse mer på i 

årene fremover.  

I tillegg er opprydning av marin forsøpling noe vi alle er 

opptatt av. Som en av landets fremste havbrukskommuner 

er vi avhengige av rent hav. Vi har avsatt midler gjennom 

Havbruksfondet for å styrke innsatsen på området i årene 

fremover.  

Bygg og eiendom har gjennomført flere større og mindre 

prosjekter gjennom året. Jeg vil særlig fremheve liggekaia 

på Sistranda, som det er jobbet med gjennom flere år. Det 

er viktig for oss at rederiene på Frøya kan gjennomføre 

mannskapsbytter, bunkring og ha fast havn i kommunen.  

Før jul åpnet den nye kirkegården på Nordhammarvika. En 

vakker gravplass som har blitt et verdig sted for å ta farvel 

med sine og minnes de som har gått bort. Gravplassen 

gjenspeiler også hvor flerkulturell Frøya har blitt, med 

urneplasser, minnelund og plasser for andre trossamfunn.  

Innenfor kultur er det særlig Titranspelet som hadde stort 

fokus i 2019. Spelet minnes en av Norgeshistoriens største 

ulykker til havs. Med havet som bakgrunn på spelarenaen 

ble dette et sterkt minne for alle som så forestillingene. 

Dette er bare et lite utdrag av all aktivitet og tjenesteyting 

Frøya kommune har gjennomført i 2019. Denne 

årsrapporten vil gi et grundigere oversikt over alt som 

foregår. Jeg vil avslutningsvis få berømme alle dyktige 

ansatte i Frøya kommune og den jobben de hver dag gjør 

for å gi gode tjenester til små og store på Frøya.  

Mvh 

Kristin Strømskag 
Ordfører 
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Kommunestyre: Kristin Furunes Strømskag, Remy Strømskag, Lars Måsøval, Knut Arne Strømøy, Lene Dahlø Skarsvåg, 
John Asbjørn Jegtvik, Kai Ronny Arntzen, Hans Stølan, Arvid Agnar Hammernes, Halgeir Arild Hammer (ikke med på bildet),  
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Magnhild Myrseth, Billy Fredagsvik, Nils Jørgen Karlsen, Eskil Sandvik, Dordi Hammer, Steven Richard Crozier,  
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Helse og mestring

Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste 
Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste yter heldøgns helse og 

omsorgstjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

og mennesker med alvorlig og langvarige utfordringer innen 

rus/psykisk helse. Det er ca. 63 ansatt med en total ramme 

på 54,83 årsverk.  

Ansatte har gjennom året jobbet mye med å medvirke til at 
brukerne innehar en meningsfull, positiv og aktiv 
livssituasjon basert på deres interesser, ønsker og behov. I 
tillegg er det jobbet mye med ansattes arbeidsmiljø, der det 
blant annet har vært fokus på holdningsskapende og 
helsefremmende arbeidsplasser. 
 
Gjennom en kartlegging gjort våren 2019 ses det et behov 
for å kunne tilpasse sine tjenester inn mot morgendagens 
tjenester og etterspørsel. Med bakgrunn i kartleggingen, 
igangsettes det en endring- og utviklingsprosessen med 
fokus på «Økt kvalitet i tjenesten».  
For å kunne yte best mulig tjenester for brukerne er det 
fremover viktig for oss å ha økt fokus på nærværsarbeid og 
kompetanseutvikling hos ansatte. Faglig utvikling og 
hensiktsmessig organisering er også et satsningsområde for 
å øke kvaliteten på tjenestene. 
 

Pleie- og omsorgstjenesten 
Pleie- og omsorgstjenesten har 97 årsverk med ca. 130 

ansatte og yter tjenester til over 300 brukere, primært 

eldre.  

Frøya sykehjem har 57 plasser, hvorav 13 på 
korttidsavdelingen. På korttidsavdelingen er det fokus på 
rehabilitering, og det har det siste året vært egen 
fysioterapeut ansatt. I tillegg tildeles det 
avlastningsopphold som pårørendestøtte. Dette kan bidra 
til pårørende med omsorgsoppgaver får regelmessig fri og 
at bruker kan bo lenger i eget hjem, og man utsetter fast 
institusjonsopphold. Øvrige plasser på Frøya sykehjem er 
fordelt på to miljøavdelinger for brukere med kognitiv svikt, 
og tre somatiske avdelinger for langtidsopphold. 
Sykehjemmet er sertifisert livsgledehjem fra 2016, og har 
ansatt aktivitører og livsgledekonsulent. Det er en egen 
dialysestasjon underlagt St. Olavs hospital og eget 
institusjonskjøkken, som i tillegg til å lage mat til 
sykehjemmet også selger middag til hjemmeboende og 
drifter kantina ved Sistranda barneskole.  
 
Hjemmetjenesten yter tjenester til brukere både på fast-
Frøya og i øyrekka. Det er ca. 250 tjenestemottakere, de 
fordeles primært på hjemmesykepleie og praktisk bistand i 
hjemmet.  
 
Beinskardet omsorgsbolig er to-delt. I det ene bygget er det 
12 leiligheter med eget soverom og i det andre bygget er 
det personalbase og felleskjøkken og stue, i tillegg til 6 
boenheter som ikke har eget soverom.  
 
Virksomheten drifter også tre typer dagsenter for 
hjemmeboende. 

Hjemmesykepleien på el-sykkel på Sula 
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Pleie og omsorgstjenesten har eget hukommelsesteam og 
er representert i hverdagsmestringsteam. Støttekontakter 
for eldre er også underlagt virksomheten.  
 

Familie og helse 
Alle avdelingene i virksomheten er sentrale i «familiens 
hus» - et konsept der alle jobber tverrfaglig slik at 
innbyggerne slipper å gå fra dør til dør, men får de 
tjenestene de trenger på ett sted. 

Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak 
som veiledning, støttekontakt, besøkshjem, 
fritidsaktiviteter og omsorgstiltak. I 2019 har totalt 104 
barn hatt kontakt med barneverntjenesten på en eller 
annen måte. Barneverntjenesten har mottatt 71 
bekymringsmeldinger, og de aller fleste av disse har blitt 
undersøkt. Det ble gitt 61 omsorgs- og hjelpetiltak gjennom 
året. Frøya kommune hadde i utgangen av 2019 totalt 10 
barn under omsorg. Alle disse har fått lovpålagte 
oppfølgings- og tilsynsbesøk. 

Terskelen for å ta kontakt med Helsestasjon 0-5 år, 
jordmortjeneste, skolehelsetjeneste 6-19 år, Åpen 
barnehage, HFU 13-23 år skal være, og er, lav. Er det noe 
innbyggere lurer på eller vil diskutere angående sitt barns 
helse, utvikling og trivsel, så er det bare å ta kontakt. 
Helsetjenesten for barn og unge har som ansvarsområde å 
bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i 
Frøya kommune. De kan bidra med svangerskapskontroller, 
helseundersøkelser, vaksinasjon, henvisning til andre 
tjenester og råd/veiledning i forhold til kropp, utvikling, 
psykisk helse, rus, søvn, kosthold, seksualitet, prevensjon 
m.m.  

 
Snap unghelse  
 

Frisklivssentralen et godt etablert tilbud for Frøya 
kommunes innbyggere. Dette er et lavterskeltilbud for 
personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har 
utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre 
levevaner og mestre helseutfordringer.  

Frisklivssentralen jobber etter frisklivsresepter. Resepten 
fås av frisklivskoordinator eller av frisklivsveiledere etter en 
helsesamtale. En frisklivsresept gir oppfølging i 12 uker som 
kan inkludere trening i treningsklinikken, trening i basseng, 
gruppetreninger, veiledning rundt utfordringer og 
helsesamtaler. Se kommunens hjemmeside for nærmere 
kontaktinformasjon.  

 

Sosiale tjenester i NAV 
Sosiale tjenester i NAV har en målsetning om å bidra til 

forebygging og redusering av fattigdom, fremme sosial 

inkludering og bidra til å bygge et sterkere sosialt 

sikkerhetsnett, samt øke mulighetene for hver enkelt 

mottaker av sosial stønad å bli selvforsørget. 

NAV Frøya registrerer at antall søknader på økonomisk 
sosialhjelp er nesten tredoblet de siste 10 årene. Dette 
gjenspeiler et samfunn som har langt flere fattige blant sine 
innbyggere enn tidligere. Det er en større kompleksitet i 
hver brukersak og en økning blant søkere med 
forsørgeransvar for barn. Det er derfor viktig at ansatte i 
NAV-kontoret har handlingsrom for å gjøre de gode 
individuelle og konkrete vurderingene som er nødvendige, 
slik at den enkelte får den oppfølgingen de har krav på etter 
målsettingen. Det er et mål å unngå at noen blir gående på 
sosial stønad i lengre perioder enn hva som er nødvendig, 
men får muligheten til å komme i arbeid.       
 

Morgendagens omsorg 
Prosjektet har i 2019 hovedsak handlet om det forestående 

byggeprosjektet, og bearbeidelse av planskissene for å 

finne best mulige funksjonelle arealløsninger både for 

beboere og brukere av byggene. Link arkitektur vant plan – 

og designkonkurransen med designet «HJERTEROM». Ruta 

Entreprenør vant anbudskonkurransen, og ble valgt som 

totalleverandør. 

 
Prosjektskisse Hjerterom – Ruta Entreprenør 

Tjenestene har hatt fokus på endrings – og utviklingsarbeid 

for å imøtekomme krav og forventninger til fremtidas 

tjenester.  Brukerne skal møte en tjeneste, hvor ansatte 

samarbeider på tvers av avdelinger og tjenester, og på tvers 

av forvaltningsnivå. I tillegg har Pleie og omsorg jobbet 

konkret med forslag til ny organisering. Tjenester som bør 

knyttes tettere opp mot hverandre når det gjelder 

bemanning og kompetansebehov, og hvilke brukergrupper 

som bør knyttes tettere sammen. I dette bildet er det også 

satt fokus på heltidskultur og få riktig kompetanse på rett 

plass.
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Oppvekst

Grønt flagg – Nesset barnehage 

Sørburøy skole 

Skolen har hatt sterkt faglig fokus på Vurdering for læring, 
og opplæring i lesing og skriving på fagenes premisser. Med 
lavt elevtall, men sammensatt elevgruppe prøver skolen å 
utnytte fleksibiliteten mest mulig med å variere 
gruppesammensetning etter typen læringsaktivitet. Det er 
også viktig å utnytte andre læringsarenaer både faglig og 
sosialt. Derfor settes det pris på samarbeidet med korpset, 
kulturskolen og sameskolen.  
De eldste elevene har blant annet vært på studietur i 
England, en gruppe har studert industriby og fjellandskap i 
Rana, og hele skolen har hatt kystkulturuke med innlagte 
besøk med omvisninger på Mausund og Sula. 

Sistranda barneskole 
Ved oppstart av skoleåret ble skolen delt fra å være 1.-
10.trinn til å bli Sistranda barneskole med 1.-7.trinn. Det 
har ført til større og bedre læringsareal, både ute og inne. 
Skolen har stort fokus på trivsel og trygt skolemiljø, 
herunder voksenrollen.  
 
Av faste tradisjoner er det juleforestilling, sommerkonsert 
med småtrinnet og 7.trinn sitt årlige skuespill.  
Nærområdet til skolen legger til rette for utedager med 
uteskole i fjæra og i skogen.  
De to siste årene har mellomtrinnet vært med på 
ryddeaksjonen «Hold Norge rent» med rydding av marint 
avfall.  
 

Nordskag oppvekstsenter 
Språkleikgrupper i barnehagen er populære og lærerike. 
Barna øker sin språkkompetanse og det er lettere å forstå 
hverandre i leik og læring. De voksne legger opp til mange 
ulike aktiviteter. 

Arbeid med språk og lesing er også intensivert på skolen 
gjennom året. Veiledet lesing har fått sin naturlige plass i 
skolehverdagen, og lesestrategier læres systematisk inn. 
Skolen satte også av tid til et prosjekt om Titran-ulykka 
denne høsten. I samarbeid med kystmuseet ble historien 
formidlet og bearbeidet og til slutt ble det et spennende 
besøk på Titran.  
 

 
Nordskag oppvekstsenter 

Nesset barnehage 

Barnehagen har satset på pedagogisk dokumentasjon som 
arbeidsmåte. Dette bidrar til å løfte barnehagen som en 
lærende organisasjon. Derfor jobber de mye med refleksjon 
i personalet og for at det fysiske miljøet skal fungere 
pedagogisk. Det benyttes mye gjenbruksmaterialer da disse 
kan byttes ut og dermed bidra til progresjon, men også 
fordi det er bærekraftig. Det resulterte i sertifisering til 
Grønt flagg denne høsten. Gjennom små barnegrupper får 
personalet til å være tett på og fange opp barns interesser 
og ta de på alvor. Det er også en lang tradisjon hvor de 
bruker dramatisering som arbeidsmåte. 
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Nabeita oppvekstsenter 

Ansatte skal være bevisst sitt ansvar i å etterleve den 
pedagogiske plattformen i sin praksis. 

Det vektlegges tiltak, organiseringsmåter og prosjekter som 
fremmer forutsigbarhet, trivsel og god psykisk og fysisk 
helse hos barn og voksne. Det legges til rette for mestring 
og progresjon, gjennom å ha fokus på «hele» mennesket, 
og en tanke om at «alle barn er alles barn.» 

Relasjonskompetansen bygges gjennom likeverdige 
relasjoner der alle er gode rollemodeller. Troen på det 
kompetente mennesket er sentralt. 

Digitale verktøy og pedagogisk dokumentasjon brukes som 
arbeidsmetoder. Læringspartnere skal brukes til å styrke 
faglighet, relasjoner og samarbeid.  

Mausund oppvekstsenter 
Hovedfokus i løpet av året har vært på begreper, lesing, 
vurdering for læring og digitale ferdigheter.  

Av spesielle hendelser i løpet av året, nevnes prosjektet 
«Fra ide til produkt» og «Torskeuka».  
I «Fra ide til produkt» bygde ungdomstrinnet et hus i 
skolegården, og fikk lære og delta i hele prosessen fra ideen 
ble unnfanget til huset stod ferdig. Gjennom 
oppvekstsenterets samarbeid med Trøndelags 
kysthistoriske museum, ble det gjennomført ei temauke om 
torsk. Barna fikk innsikt i torsk og torskefiske, og fikk prøve 
ulike fiskemetoder, og konserverings og tilberedningsmåter 
av torsk.  
 

Frøya ungdomsskole 

Frøya ungdomsskole ble egen virksomhet med oppstart 
høsten 2019.  

Skolen har jobbet målrettet med linktillivet.no, et verktøy 
for å skape godt læringsmiljø gjennom å styrke den enkelte 
elev i sin håndtering av livet.  
Den tradisjonelle skoleturen for 10.trinn til Krakow ble også 
i år dokumentert med en flott utstilling av elevene.  
9.trinn har gjennomført Innovasjons-camp og Høstmarked, 
og 8.trinn har arrangert Loppemarked.  
Markadagen, der lagånd og samarbeid premieres, ble en fin 
dag for både elever og voksne. 

Frøya ungdomsskole er en MOT-skole. Skolen ble på høsten 
nominert til årets MOT-partner for 2018/2019. 

Kulturskolen 

I mai arrangerte Frøya skolekorps for første gang sin egen 
korpskonsert. En stor opplevelse for alle deltakerne. Å spille 
i skolekorps er noe av det fineste barn kan gjøre, og det er 
plass til flere. Innmelding til korpset skjer gjennom 
kulturskolen.  

I oktober var det Knutsen og Ludvigsen forestilling i 
kulturhuset. Kulturskoleelever fra både dramaleik, sang, 
musikk og skolekorpset deltok med stor iver.  
 
Det var 20 år siden barnekoret Solsikkan ble startet. De 
synger på et par gudstjenester i året, synger julen inn, 
besøker sykehjemmet og Beinskaret.  

Solsikkan - Frøya kulturskole  

Dyrøy oppvekstsenter 

Oppvekstsenteret har flere årlige treff med eldre gjennom 
Livsglede for eldre, og høydepunktet er nok gårdsbesøk på 
våren hvor små og store møtes til sosialt samvær.  

Arbeidet med å bli miljøsertifisert med grønt flagg startet i 
2017, i august 2018 ble de sertifisert, og re sertifisert i 
2019. Avfallsproblematikk har vært hovedfokus. 
 
Oppvekstsenteret vokser, i dobbel forstand. Elevveksten 
var på hele 44 % fra skolestart denne høsten. Gjennom hele 
året har det pågått utbygging og renovering av 
oppvekstsenteret, som nå har fått doblet arealet og flyttet 
inn i splitter nye lokaler.  
 

PP-tjenesten (PPT) 

Mandatet er å hjelpe og bistå barnehage og skole med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barn 
med særlige behov. Samt utføre sakkyndig arbeid der loven 
krever det hos barn i førskolealder og elever i grunnskole og 
voksenopplæring. PPT skal bidra til mestring og inkludering 
og være medaktør til tidlig og rett hjelp. I tillegg administrer 
tjenesten kommunal logopedi. 

Tjenesten har mål om å være tidligere og tettere på i 
samarbeidet med barnehager og skoler.  Dette gjennom 
fast kontaktperson og regelmessig tid tilstede på hver 
enhet. 

PPT deltar i ulike tverrfaglige nettverk og 
utviklingsprosjekter både innad i kommunene og regionalt. 
PPT koordinerer et interkommunalt nettverket i alternativ 
og supplerende kommunikasjon (ASK) og nettstedet Tidlig 
innsats. 
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Teknisk 

 
Miljøuka på Frøya  

Forvaltning 
Forvaltning er 13 ansatte fordelt på 4 fagområder; 

administrasjon, plan og byggesak, kart og oppmåling og 

landbruk, natur og miljø.  

Administrasjon  
Virksomheten var ny fra årsskiftet 2019. Området har 

arbeidet mest med oppfølging av økonomi, rekruttering, 

strukturer og kulturbygging.   

Plan og byggesak  

Begge fagområdene har jobbet svært godt og fått unna 

mye. Stort overheng av saker fra 2018 har likevel medført 

fristoversittelse i en del saker, dog i mindre grad enn året 

før. 

Det ble igangsatt arbeid med områderegulering av 

Sistranda sentrum. Denne er foreløpig lagt på vent på grunn 

av manglende finansiering. 

Kart og oppmåling  

Kommunen har vedtatt at 16-ukersfristen ikke gjelder i 

perioden 1. november til 1. mars (vinterforskrift). 

Oppmålingsarbeider i felt ble derfor gjenopptatt i mars. 

Sommeren er høysesong for oppmålingsarbeider. 

Før nyttår ble det lansert nye karttjenester. Innbyggerne 
kan finne her svar på mange spørsmål på egenhånd. 

Det er innført digitale søknader for fradeling og bestilling av 
oppmåling.  
 

Landbruk, natur og miljø  

Landbruk har hatt særlig fokus på produksjonstilskudd og 

ulike støtteordninger, men har også hatt en jevn flyt av 

jordlov- og konsesjonssaker.  

Området koordinerte også felles vaktordning for 

veterinærtjenesten for kommunene Frøya, Hitra og 

Snillfjord.  

Frøya kommune har 46 landbruksforetak. Av disse fikk 16 
foretak støtte gjennom regionalt miljøprogram, som gir 
tilskudd til bl.a. beiting av kystlynghei og sommerbeite på 
øyer og holmer. Dette er tiltak som bidrar til å holde 
kystkulturlandskapet i hevd. Flesteparten av 
landbruksforetakene på Frøya driver med sauehold, 
hovedsakelig villsau, men også melkeproduksjon, hest og 
noe kjøttproduksjon av storfe. 
 
Natur og miljø har hatt særlig fokus på bekjemping av 

uønskede arter, marin forsøpling, klima og spredt avløp.  

Kommunen ønsker å bekjempe utbredelsen av sitkagran og 

mink. Området mottok støtte til bekjemping av sitkagran og 

berg- og buskfuru. Det pågikk også flere mindre prosjekter 

for å fjerne sitkagran (Inntian). Mink er en art som gjør stor 

skade på sjøfuglbestanden. Det har her vært særlig fokus på 

å forhindre at minken sprer seg til Froan. 
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Det kan virke som at bestanden av hjort i kommunen er 
økende - basert på telte dyr og fellingsprosent under jakta. 
Det er meldt om store beiteskader på innmark i de siste 
sesongene. Som en følge av beiteskader er det tildelt 
skadefellingstillatelser på hjort.  
 
Marin forsøpling er en politisk initiert oppgave. Midler ble 
avsatt og det lages en helhetlig plan for dette. I tillegg 
arbeider Fylkesmannen i Trøndelag for å få på plass en 
prosjektorganisering for Profesjonell rydding av ytre kyst. 
Dette for å få til en effektiv opprydding av marint avfall i 
vanskelig tilgjengelige kystområder. 
 

Bygg og Kommunalteknikk 
Bygg og Kommunalteknikk var ny fra årsskiftet 2019 og en 
del av gamle Teknisk.  
Det er stor aktivitet og befolkningsvekst i Frøya kommune. 
Dette medfører behov for raskere utvikling og 
tilrettelegging for innbyggerne og næringslivet.  Kommunen 
har i relasjon til dette mange og til dels store og krevende 
prosjekter. 
 
Innenfor VAR-området er det et høyt investeringsnivå for å 
kunne levere gode og tilstrekkelige vann- og 
avløpsordninger overfor innbyggerne og næringslivet.   
 
Kommunen gjennomførte et større prosjekt med utvidelse 
av Dyrøy oppvekstsenter og flere mindre prosjekter.  
Kommunens store satsing med bygging av nytt Helsehus 
(MO) er i prosjekteringsfasen og hvor høyteknologi og 
moderne løsninger er i fokus. 
 

 
Høydebasseng Bremnestua 

Bygg/Eiendom 
Noen av de mindre prosjektene: 

 Tettet tak Mausund svømmehall 

 Brannvarslingsanlegg Øvergården 

 Div. arbeider Stabben fort 

 Prosjektering fortau Rådhusgata-Øvergården 
 
Noen av de større prosjektene: 

 Tilbygg og renovering Dyrøy oppvekstsenter 

 Liggekai Sistranda 

 Gang- og sykkelvei Sistranda – Hamarvik 

 Fjernvarmeanlegg Sistranda 

 Etablering av ny kirkegård Nordhammarvika 
 
Kaier: 

 Prosjektering Gjetøy bru 

 Prosjektering og kontrahering utbedringer Bogøy 
bru 

 
VAR-området - Noen investeringsprosjekter: 

 Utbygging av vannledning Sistranda – Nordskaget 
del 1 

 Etablering av høgdebasseng Bremnestuva 

 Oppgradering/utskifting vannledning til 
Bremnestuva 

 Utbedring av vannforsyning Grindfara, Sandvika 

 Oppstart sanering/oppgradering avløp Sula 

 Oppstart nytt avløpsanlegg Måsøval 
 

Statistikk  innenfor fagområdene 
Antall avkjørselstillatelser 0 

Antall km veg grusdekke 25 

Antall km veg asfaltdekke 27,5 

Antall parkeringsplasser 250 

Veg- og gatelyspunkter 
*Lyspunkter langs kommunal vei, hvorav veilag bekoster 
deler av dette 

600* 
 
 

Vannforsyningsabonnenter 2 787 

Antall meter vannledning 215 000 

Antall tilknytninger vann 31 

Antall slamtømmeab. private anlegg boliger 1060 

Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger 592 

Avløpsabonnenter 945 

Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann) 22 471 

Antall tilknytninger avløp 12 

Avfallsabonnenter boliger/leiligheter 2265 

Avfallsabonnenter fritidsboliger 1 179 

Utleieboliger 24 

Omsorgsboliger 64 

Klargjort industriareal pr okt. 2019 m2 117  000 

Sentrumsnære boligtomter 0 

Ledige boligtomter utenfor sentrum 4 

Boligtomter under opparbeidelse 15 

Begravelser 51 

Urnenedsettelser 8 
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Kulturkommunen Frøya 

 
Titranspelet

Frøya kulturhus 
Frøya kulturhus har hatt et bredt og variert kulturprogram, 
til sammen 40 forestillinger. Spennende kulturuttrykk fra 
Hot Club de Norvegè og Fotveita Bruktjazz, 
teaterforestillinger med Kardemomme by og Knutsen og 
Ludvigsen ble tatt godt imot av innbyggerne.  
 

 
Konsert i Frøya kulturhus  

Titranspelet var likevel arrangementet som overskygget alt 
annet. Et omfattende og krevende utendørs spel, som 
Frøya kulturhus hadde ansvaret for å planlegge, og 
gjennomføre.  
 
Kinoåret bærer preg av høy aktivitet med 268 forestillinger. 
Dessverre gjenspeiler ikke dette besøkstallene, som i likhet 
med nasjonale tall gikk ned i forhold til tidligere år. Dette 
skyldes et dårligere filmtilbud enn tidligere år.  

Besøkstallene i Storsalen lå på det jevne sammenlignet med 
tidligere år.   
De ansatte i kulturhuset har også vært tungt inne i arbeidet 
med kulturvern i kommunen. Blant annet har de hatt 
ansvar for sikringsarbeidet på Stabben fort, samt 
museumsutstillingen i kommandotårnet. Arbeidet på 
Bygdetunet kom også godt i gang. Kulturhuset bidrar også 
tungt på ulike tradisjonsarrangementer som 17.mai, Tour 
de Frøya og FrøyAwards.  
Planer for Opplevelsessenteret ble påbegynt.  
Det ble solgt 10 473 billetter i 2019.  
Storsalen ble utleid 49 ganger til næringsliv, 
private/kommunale arrangement og lignende.  
 

 
Kunstutstilling i Frøya kulturhus  
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Frøya bibliotek 
I 2019 var det Bokåret, en nasjonal feiring av bøker, lesing og 
leserne. Mange arrangementer var knyttet til dette, flere av 
dem helt nye. For eksempel en serie med flere foredrag kalt 
«Møt landet mitt», hvor Italia, Litauen, Polen, Venezuela, 
Ukraina og Portugal ble representert. Biblioteket har også 
samarbeidet med grendelag. Det er etablert lesesirkel på 
Biblioteket, som fungerer fast. Første møte var knyttet til 
forfatterbesøk av Helga Flatland. Det ble også gjennomført 
møter med forfatter Sanna Sarroma og barneforfatter og 
illustratør Nina Grøntvedt.  
 

 
Sommerfest på biblioteket 

 
Biblioteket har mange arrangementer for barn og unge. 
Blant annet lesestund månedlig, lesestund for barn i 
barnehagealder ukentlig, sjakk for barn og ungdom ukentlig, 
forfatter besøk, morsmåls dag, Nordisk litteraturuke, 
temautstillinger, to forskjellige lesekampanje: Sommerles og 
vårt eget prosjekt på kommunal nivå. 
 
Biblioteket samarbeider tett med Sistranda barneskole, 
Frøya ungdomskole og Guri Kunna VGS.  
 

Frøyahallene 
Frøyahallene har i 2019 stort sett drevet med tilrettelegging 
for idretten som tidligere. Det har vært fokus på 
samarbeidet med frivilligsentralen etter at de ble 
samlokalisert sommeren 2018. Det kan det nevnes 
aktiviteter som julekorga, sammen på julaften, 
pepperkakeøya, juleverksted, nissemarsj og nisse OL. 
Frøyahallen har fremdeles også hovedansvaret for 
ungdomsbasen som har vært åpen en dag i uka, og er godt 
besøkt. Det serveres middag til ungdommene som kommer. 
 
 

Frøyahallen har også et samarbeid med livsglede for eldre 
med sommermarked. 
 
Det jobbes kontinuerlig med utviklingen av Frøya Arena. 
Det har tatt seg kraftig med tanke på tiltrekning av eksterne 
lag. Dette er i hovedsak et samarbeid med Frøya Storhall 
 
Svømmehallen ble stengt i sommer da den skulle renoveres. 
Kombinasjonen av at dette ble mye dyrere enn antatt samt 
at det kom signaler fra næringslivet om et samarbeid om å 
bygge ny, så ble den åpnet igjen etter sommeren uten at det 
ble gjort noe stor renovering. Det skal jobbes ut over i 2020 
med å se på dette. 
 

Frøya Frivilligsentral 
Frøya Frivilligsentral har hele kommunen som sitt 
virkeområde. Formålet er å stimulere til økt frivillig innsats 
gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som 
styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til 
mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal også fokusere på 
ressurser og nettverksbygging mellom enkeltpersoner, 
frivillige lag/foreninger og offentlig sektor. 
 
Gjennom året er har det vært mange ulike aktiviteter, og 
rekruttering av frivillige har vært utfordrende. Sammen 
med morgendagens omsorg ses det på muligheten for å 
kunne digitalisere og forenkle det å være frivillig gjennom 
f.eks NYBY. Dette arbeidet er viktig framover, da det er 
vanskelig å finne frivillige som vil binde seg til oppgaver på 
fast basis.  
Det er også etterspurt en del tjenester som er forsøkt å få i 
gang, men når tjenesten er på plass benyttes den heller 
ikke av de som har etterspurt tilbudet. Dette gjør det 
vanskelig å opprettholde tilbud. 
 
Frøya Frivilligsentral sammen med Frøyahallene har over tid 
utviklet seg til å bli en møteplass for folk i ulike aldre. 
Lokalene leies ofte ut til lag og foreninger.  
 

Nyttårsball for eldre 
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Stabben Fort

Stabben fort  

I forrige periode bevilget politikerne penger til sikring og 

vedlikehold av krigsminnesmerket på Stabben. Det mest 

prekære var i første omgang sikring av nedgang til 

tunnelene. Stabben er en av Frøyas mest besøkte 

friluftsområder, derfor hadde dette tiltaket høy prioritet. 

Tunnelgangene er siden blitt ryddet og det elektriske 

anlegget er utbedret. Dørene inn til tunnelene har vært 

låst. Disse står nå åpen, slik at besøkende kan ferdes fritt. 

I samarbeid med fylkeskommunen ble det gjort befaring i 

forhold til vern og vedlikehold av kommandotårnet, 

samlinga av gjenstander og uteområdene. 

Som et resultat av denne befaringa ble det starta 

vedlikeholdsarbeid både inn og utvendig på 

kommandobygningen. Lekkasjer ble utbedret, og det ble 

gjort nedvask. Gjennom samarbeidet med fylket fikk vi laget 

skisser som har vært veilederen i arbeidet med nytt 

utstillingslokale. 

 

Vindkraft 
Vindkraftsaken har hatt stort fokus i 2019. Det ble vedtatt 
og gjennomført folkeavstemning. Folkeavstemningen ble 
gjennomført den 2. april, der alle over 16 år hadde 
stemmerett. 78,7% stemte «Nei til vindkraftverk på Frøya». 
Valgdeltakelsen var på 48%. 
 
I april fattet kommunestyret vedtak om at arbeidet ikke var 
igangsatt og bortfall av dispensasjon, med påfølgende 
pålegg om stans med øyeblikkelig virkning. Saken gikk 
videre til Fylkesmannen og OED, der kommunen ikke fikk 
medhold. 
 
Arbeidet med Frøya Vindpark er i full gang og produksjonen 
forventes igangsatt høsten 2020. 
 

Et av målene har hele tiden vært å gjøre historien mer 

tilgjengelig. I siste fase arbeides det med produksjon av nye 

skilt som skal fortelle historien som utspant seg i 

krigsårene. Det er i tillegg etablert tekster, bilder og 

modeller som formidler historien inne i utstillingslokalet. 

Til stor glede for mange kom det i fjor høst et splitter nytt 

do på plass. 

Frøya kommunen vil legge til rette for aktivitet på Stabben, 

og ønsker fortsatt å være en god samarbeidspartner for 

frivillige og grendelag.  

Utstilling - Stabben fort  

 

 

 

 
Kart over konsesjonsområde  
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Økonomi 

Inntektstype Regnskap 19 % Regnskap 18 

Brukerbet. 18 895 842 4 % 17 667 928 

Salgs-/leieinnt. 48 556 702 10 % 45 644 927 

Refusjoner 60 813 067 13 % 53 619 069 

Rammetilsk. 117 528 692 24 % 111 337 420 

Øvr.tilsk./overfør. 29 956 982 6 % 111 503 707 

Skatter 205 652 505 43 % 203 437 368 

SUM                      481 403 790                 
1,0  

    543 210 419  
 

 

 

 

 

 

 

 

775 993 801 266 
945 820 1 026 083 

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

2016 2017 2018 2019

Total lånegjeld

Utgiftstype  Regnskap 19   %   Regnskap 18  

Lønnsutgifter 269 468 095 53 % 256 158 485 

Sosiale utgifter 46 897 770 9 % 40 936 369 

Varer/tjenester 93 052 148 18 % 93 973 802 

Varer/tjen/egenprod. 43 003 257 9 % 40 960 293 

Overføringer 26 870 268 5 % 29 882 229 

Avskrivninger/fordelte utg 26 516 320 5 % 24 605 914 

  505 807 858                486 517 092  

Resultat: Regnskap 2019 Regnskap 2018 

Brutto driftsresultat -24 404 068           56 693 327  

Netto driftsresultat (e.finans ) -25 573 985           48 850 453  

Netto bruk av avsetninger/avsetninger 8 948 192         -48 850 453  

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (-) -16 625 793                      -    

Fordeling av lånegjeld på ulike 
områder: 2019 2018 

Lån til selvkostområdene (VAR) 171 787 145 136 

Lån til kirkelige formål 21 934 8 660 

Startlån 111 696 87 198 

Lånegjeld på kommunens øvrige 
tjenesteområder 720 666 704 826 

Kommunens totale langsiktige 
gjeld 1 026 083 945 820 



 

 

  

 
 
 
Besøk vår nettside: www.froya.kommune.no            
 
Følg oss på vår Facebookside: www.facebook.com/froyakommune 
 
Gi gjerne tilbakemelding på årsmeldingen til: 
postmottak@froya.kommune.no 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 20/769    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ØKT LÅNEOPPTAK 2020 

 

BUDSJETTJUSTERING NR. 2 - INVESTERINGSBUDSJETT 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar endring på følgende investeringsprosjekter for 2020. 

1. I forbindelse med vedtak i FSK 30.04.20 sak 121/20 økes investeringsbudsjettet med 

10 millioner kr i økt låneopptak.  

2. I forbindelse med utbyggingen av nytt helsehus og omsorgsboliger, vil kommunen 

inngå et byggelån i kommunalbanken på inntil 390 millioner kr, 312 millioner 

eksklusive merverdiavgift. Forventet forbruk av dette var eksklusive merverdiavgift 

15,5 millioner i 2019, 120 millioner kr i 2020, og inntil 176,5 millioner kr i 2021. 

Kommunens investeringsbudsjett, og låneramme justeres i tråd med dette. 

3. Som en følge av Korona-epidemien vedtar Frøya kommune å øke startlån med 20 

millioner i 2020. 

 

4. Budsjettvedtaket av 19.12.19 punkt 8 og 5 endres som en følge av de overnevnte 

punkter til:  

a. Frøya kommune tar opp 199 620 000 i lån til finansiering av investeringer jf. 

kommunelovens § 14-15 første ledd. 120 millioner kr av dette gjelder 

investeringsprosjektet «Morgendagens omsorg» 

b. Kommunestyret vedtar å låne 50 millioner kr i startlånmidler til videre utlån i 

2020.  

 

Endringene fremkommer slik i kommunens investeringsbudsjett 

  Budsjett 
2020 inkl. 
mva 

Endring Mva Nytt budsjett 
2020 inkl. mva 

 Navn     

111305 Startlån 30 000 000  20 000 000  0 50 000 000  

551430 Morgendagens omsorg 42 336 002  98 000 000  24 500 000  164 836 002  

551311 Påkostning kommunale leiligheter 0  480 000  120 000  600 000  

551351 Rehabilitering av rådhuset 0  3 000 000  750 000  3 750 000  

551352 Kommunale veier 2 273 360  3 000 000  750 000  6 023 360  

55xxxx Vei til Skarpneset næringsområde 0  3 400 000  850 000  4 250 000  



  44 609 362  107 880 000  26 970 000  179 459 362  

 Finansieres slik:     

 Lånemidler 35 687 490 107 880 000  143 567 490  

 Momskompensasjon 8 921 872  28 570 000  35 891 872  

 Startlån fra Husbanken til videre 
utlån 

30 000 000 20 000 000   

 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:  

  

I forbindelse med sak 121/20 i FSK 30.04.20 ble det vedtatt å forsere investeringsprosjekter 

som en følge av Korona-pandemien. Prosjektene som ble vedtatt forsert er: 

a. Forsere rehabiliteringen av rådhuset 

a. Forslår å sette av 3 millioner kr i lånemidler, totalt 3,75 millioner kr inkl. mva 

til dette formålet i 2020 og 3,75 millioner kr i 2021 

b. Kommunale veier 

a. Forslår å sette av 3 millioner kr ekstra i lånemidler, totalt 3,75 millioner kr inkl. 

mva til dette formålet i 2020 

c. Oppgradering av kommunale boliger 

a. Forslår å sette av 480 000 kr i lånemidler, totalt 600 000 kr inkl. mva til dette 

formålet i 2020 og 600 000 kr i 2022 

d. Vei til Skarpneset næringsområde 

a. Foreslår å sette av 3,52 millioner kr i lånemidler, totalt 4,25 millioner kr inkl. 

mva til dette i 2020, med formål om å prosjektere veien inn til næringsområdet, 

og igangsette prosjektet om dette er innenfor budsjettrammen på 4,25 

millioner kr. 

e. Økning av startlån.  

a. Kommunen er oppfordret til å bruke startlån, der det er mulig i forbindelse 

med Korona-epidemien, for å stimulere økonomien og ivareta de som har 

behov for denne løsningen. Kommunen har allerede vedtatt å bruke 30 

millioner på dette i 2020.  

 

 

Vurdering: 

 

Opprinnelig hadde kommunen et lånevedtak på 91 620 000 kr for 2020. I dette beløpet var 

22 000 000 kr avsatt til «Morgendagens omsorg», 69 620 000 kr uten «Morgendagens 

omsorg» 

 

I tillegg kommer: 

1. 10 000 000 kr til forsering av prosjekter som følge av Korona-epidemien. 

2. 120 000 000 kr til «Morgendagens omsorg».  

 

Kommunens nye låneopptak for 2020 vil slik bli: 



     69 620 000 kr – tidligere låneopptak utenom «Morgendagens omsorg» 

+ 120 000 000 kr – «Morgendagens omsorg» 

+   10 000 000 kr – Forsering av investeringsprosjekter 

= 199 620 000 kr 

 

Kommunens låneopptak vedtas uten merverdiavgift, da dette skal være en del av 

finansieringen. 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.04.2020 

Sak: 121/20  Arkivsak: 20/739 

 

SAKSPROTOKOLL - FORSERING AV KOMMUNALE PROSJEKT  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at kommunedirektøren kommer med en budsjettjusteringssak som justerer 

investeringsbudsjettet for 2020, slik at arbeidsgruppens forslag til forsering av tiltak blir med på årets 

investeringsbudsjett. 

 

Arbeidsgruppa forslag er at det arbeides videre med: 

 

 Forsere rehabilitering av Rådhuset 

 Kommunale veier 

 Oppgradering av kommunale boliger 

 Vei til Skarpneset næringsområde 

Ber om at lokale aktører foretrekkes innenfor regelverk. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 30.04.20: 

 

Følgende forslag til tilleggspunkt i vedtak ble fremmt av Ap: 

 

 Vei til Skarpneset næringsområde 

 

Enstemmig. 

 

Følgende forslag til tillegg i vedtak ble fremmt av Kommunedirektøren: 

 

Ber om at lokale aktører foretrekkes innenfor regelverk. 

 

Enstemmig. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Espen Skagen Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 17/2641    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN HAMMERVOLDEN 

NÆRINGSOMRÅDE  - COOP HAMARVIK  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 

forslag til detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. 

(planid: 1620201709) med planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 

20.04.2020. 

 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, dater: 20.04.2020 

2. Bestemmelser, datert: 20.04.2020 

3. Plankart, målestokk 1:2000 (A3), datert: 20.04.2020 

4. Situasjonskart, revidert: 20.04.2020 

5. Vedlegg 1: Sammenstilling av merknader etter varsel om oppstart 

6. Vedlegg 2: Godkjent planprogram 

7. Vedlegg 3: Vedtak planprogram 

8. Vedlegg 3a: Perspektivtegninger 

9. Vedlegg 4: Naturmangfoldundersøkelse 

10. Vedlegg 4a: Fagrapport naturmangfold 

11. Vedlegg 5: Landbruksinteresser 

12. Vedlegg 6: Kulturminneundersøkelser 

13. Vedlegg 7: Traffikale forhold 

14. Vedlegg 8: ROS-analyse 

15. Vedlegg 9: Støyfaglig vurdering 

17. Vedlegg 11: Geoteknisk vurdering 

18. Vedlegg 12: Vurdering alternativ plassering 

19. Vedlegg 13a: Vurdering avkjørsel 

20. Vedlegg 13: Sol- og skyggeanalyse 

21. Vedlegg 14: Terrengsnitt 



22. Vedlegg 15: Overordnet VA-plan 

23. Vedlegg 16: Endringer etter høring og offentlig ettersyn  

Saksopplysninger:   

Planforslaget 

Revidert planforslag ble mottatt fra Kystplan AS 22.04.2020. 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planen er å etablere nytt næringsområde for Coop-Hamarvik. Området vil kunne 

huse både varehandel, detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet. Områdets størrelse er på 

ca. 21 daa. 

Planområdet strekker seg over et stort område, og har et areal på ca. 35 dekar. Selv om formålet 

med planen er å etablere nytt næringsområde, vil ikke selve næringsområdet dekke hele 

planområdet. Det skal blant annet settes av plass til landbruk, veiføringer til planområdet og videre 

til eksisterende boligtomter. 

Beliggenhet, eksisterende forhold 

Området ligger på Hamarvik i Frøya kommune (figur 1). Planområdet er delvis bebygd med 

boliger og veger. Området hvor tiltaket ønskes etablert er ikke bebygd. 

Forhold til overordnete planer 

I kommuneplanens arealdel (planid: 5014201809) er planområdet avsatt til næringsbebyggelse og 

LNF. Planen er delvis i tråd med overordnet plan. 

Førstegangs behandling 

Planen ble førstegangsbehandlet i Formannskapet 21.01.2020 som sak 10/20. 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 24.01.2020 til 06.03.2020. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, m.fl. til uttalelse. Det kom 

inn totalt 5 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er 

referert nedenfor. 

Innspill fra  Hovedmomenter Innspill Vurdering i plan 

Trøndelag 

Fylkeskommune 

 Varsler innsigelser, ønsker å flytte 

avkjørselen lengre nord av hensyn til 

Bussholdeplassen. 

 

 

 

Ønsker at kryssing av G/S trekkes 5 m bort 

fra vegkanten til fv714 

 

Ønsker rekkefølgekrav om byggeplan 

 

 

 

 

Gjennomføringsavtale 

 

 

Rekkefølgebestemmelser som sikrer gang-og 

sykkelveg ferdigstilles før 

område åpnes for handel 

 

Endrer i Kartet 

Flytte avkjørslene ca 6 m 

nord. I plankartet 

Legger inn endringer i 

beskrivelsene punkt 5.9 

 

Endrer i Kartet 

Justere plankartet 

 

Lagt inn i bestemmelser i 

punkt i §7 . se begrunnelse 

fra Asplan Viak vedlegg 
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Lagt inn i bestemmelsen. 

Se §5 punkt e) 

 

Legges inn i 

bestemmelsene, se §7 

punkt d) 

 



Trøndelag fylkeskommune ønsker tilrettelagt 

krysningspunkt over 714 før 

det åpnes for handel. 

Kryssingen er planlagt i en 

egen plan . 

Legger inn i 

bestemmelsene §7 punkt 

d) 

Fylkesmmanen i 

Trøndelag 

 Fylkesmannen fremmer innsigelser av hensyn 

til rødlistearter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremmer innsigelser i forhold til støy. 

Krever dokumentasjon 

Støy for støyfølsomme bebyggelser i bruk 

men også i anleggsperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnyttelsesgrad 

Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse 

av arealet 

 

 

 

 

 

Parkeringsplasser 

Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse 

Endrer i Kartet 

Et område registrert med 

rødlisteart. Dette ligger i 

utkanten av planen. 

Beholder 

planavgrensningen som 

før men fjerner 

byggeområde og gjør om 

til opprinnelig 

formål - LNF område. 

 

Det er utarbeidet en 

støyrapport. 

Resultatet viser at det ikke 

er krav til støytiltak. 

Legger inn nytt punkt i 

bestemmelsene §8 

Det er ikke krav om 

støytiltak, men legger inn 

en mulighet for å bygge en 

jordvoll eller en 

støyskjerm hvis det blir et 

tema i fremtiden. 

Se punkt i bestemmelsene 

§7 punkt f) 

Revidering av 

beskrivelsene punkt 5.11. 

 

Endrer i Kartet 

Lagt inn i kartet min og 

maks . samt lagt inn i 

bestemmelsene §4 .1 punkt 

c) 

Endringer i beskrivelsene 

pnkt 3.3.1.1. 

 

Lagt inn i bestemmelsene 

§4.1 punkt g) 

Endringer i beskrivelsene 

pnkt 3.3.1.1. 

Frøya kommune  HC-parkeringsplasser 

 

 

 

El-plasser 

 

 

Parkering for Bo-bil og bil m/henger 

Legges inn i 

bestemmelsene §4.1 punkt 

h) 

 

Ingen bestemmelser men 

en mulighet 

 

Ingen bestemmelser men 

en mulighet 

NVE  Overvannshåndtering 

Anbefaler at det dokumenteres behovet for 

infiltrasjon og 

Lagt inn i bestemmelsene 

§5 e) 

Blir prosjektert i 



grunnvannstand for å oppfylle kraven i TEK 

17 og at det søkes infiltrasjon 

og forrøyning for å unngå overbelastning av 

overvannsystemet 

forbindelse med 

byggesøknaden 

Annikken Kvernø 

- nabo 

 Mener at planen medfører mere støy og 

innsyn 

Ingen endringer 

Støyrapport viser at naboer 

ikke blir mere berørt 

Roar Mikalsen - 

nabo 

 Har eiendommen nærmest de nye byggene. 

Han ønsker å flytte avkjørsel sin avkjøring. 

Mener trær må fjernes/beskjæres, lavere 

fartsgrense langs Lyngåsveien 

Ingen endringer 

Avkjørsel blir ikke flyttet 

grunnet perforering av 

landbruksareal. 

Kommunen driver pr dato 

å fjerne slike trær i 

område. Regner med at 

dette også blir gjort her. 

Tiltakshaver ser på 

muligheten for å sette opp 

et 30km/t fartsgrense i 

starten på 

Lyngåsveien 

 

Innsigelser  

Trøndelag fylkeskommune varsler innsigelser, ønsker å flytte avkjørselen lengre nord av hensyn til 

Bussholdeplassen. Avkjøresl er flyttet. 

Fylkesmannen i Trøndelag fremmer innsigelser av hensyn til rødlistearter. Område i utkanten av 

planen blir regulert til LNF. Fremmer innsigelser i forhold til støy. Det er utarbeidet en 

støyrapport. 

Resultatet viser at det ikke er krav til støytiltak. 

Kommunedirektøren vurderer insigelsene som behandlet og imøtekommet, planen kan dermed 

vedtas. 

Endringer etter første- gangs behandling  

Det er foretatt små justeringer i planforslaget etter første gangs høring og offentlig ettersyn.  

Krysset inn til forretningsområdet er flyttet lenger nord, etter tilbakemelding fra Trøndelag 

fylkeskommune. 

Området nord-øst i plankartet som var regulert til forretning/næring er nå regulert til LNF. Gjelder 

det området som ligger på østsiden av faresonen for høyspendt.  

Videre er det foretatt en revidering og suppulering i planbestemmelsene. Se tabell under 

«høringsuttalelser» for mer konkret informasjon. 

Konsekvensutredning  

Planforslaget er vurdert i henhold til gjeldende KU-forskrift. Forslaget utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram.  

Lovhjemler  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Innkomne merknader: 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 



Samlet vurdering: 

Planforslaget er godt bearbeid, og har hensyntatt de fleste merknader som er kommet inn i 

høringsperioden. Det er foretatt ny støyrapport som viser at naboene er utsatt for en del støy 

allerede i dag gjennom trafikken på F714, og at en ikke vil oppleve økt støynivå grunnet tiltaket. 

Rapporten viser tilfredstillende resultater. 

Videre er det gjort en vurdering av plassering av nytt kryss. Kommuedirektøren støtter Asplan 

Viak sin vurdering av nytt kryss. 

Kommunedirektørens samlede vurdering er at planforslaget hensyntar de forhold som settes ved 

utarbeidelse av reguleringsplan. Kommunedriektøren tilrår at saken legges frem for 

kommunestyret for egengodkjenning av planforslaget. 

Konklusjon 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

Frøya kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til 

detaljreguleringsplan for Hammervolden Næringsområde gnr. 10, bnr. 1 m.fl. (planid: 

1620201709) med planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart datert 20.04.2020. 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å etablere nytt næringsområde for Coop-Hamarvik. Området vil kunne huse 

både varehandel, detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet. Områdets størrelse er på ca. 

21daa. 

Planområdet strekker seg over et stort område, og har et areal på ca. 35 dekar. Selv om formålet 

med planen er å etablere nytt næringsområde, vil ikke selve næringsområdet dekke hele 

planområdet.  Det skal blant annet settes av plass til landbruk, veiføringer til planområdet og videre 

til eksisterende boligtomter.  

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver: 

Organisasjonsnummer 944587438 

Firma Coop-Hamarvik SA 

Adresse Postboks 1, 7264 Hamarvik 

E-post Arnt.breivoll@coop.no / 

lars.ove.breivik@coop.no  

Telefon nummer 72 44 88 30 

Kontaktperson Arnt Breivoll og Lars Ove Valaas-Breivik 

 

Konsulent:  

Organisasjonsnummer 990 958 256 

Firma Kystplan AS 

Adresse Storhaugveien 8, 7240 Hitra 

E-post kystplan@kystplan.no  

Telefon nummer 93467358 

Kontaktperson May I. Andreassen og Reidun Sveen 
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2 PLAN OM RÅDET

2.1 Beskrivelse av området og dagens status
Området ligger på Hamarvik i Frøya kommune (figur 1). Planområdet er delvis bebygd med boliger og
veger. Området hvor tiltaket ønskes etablert er ikke bebygd.

Figur 1: Viser et oversiktskart, og plasseringen av planområdet.

2.2 Planstatus
I kommuneplanens arealdel for Frøya kommune (plan-id: 1620200803), er området avsatt til LNF
(figur 2). Dette formålet tillater kun tiltak i tilknytning til stedbunden næring. Tiltakshavers aktivitet
betegnes ikke som stedbunden næring.

Figur 2:Utsnitt av kommuneplanens arealdel.
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2.3 Kartgrunnlag 
Grunnkart er kjøpt fra Ambita infoland 09.10.2018. Det er ikke gjort endringer i grunnkartet.  

 

2.4 Eiendomsforhold 
Tiltakshaver har gjort avtale med grunneiere for kjøp av tomt til næringsformål.  

 

Eiendommene gnr/bnr 10/37, 10/13, 10/32, 10/1, 10/39, 10/146 og 10/59 ligger innenfor 

planområdet. Innehaver for disse eiendommene er gitt i tabell nedenfor.  

 

 

  

Gnr – bnr  Eier 

Gnr. 10, bnr. 1 Arnt Tore Skarsvåg og Heidi M. Hammer Skarsvåg 

Gnr. 10, bnr. 13 Arne Martin Hammervold 

Gnr. 10, bnr. 21 Arne Hammer 

Bjørnar Hammer 

Hans Marvin Hammer 

Rolf Hammer 

Geir Nordhammer 

Knut Arve Nordhammer 

Gnr. 10, bnr. 32 Coop Hamarvik SA 

Gnr. 10, bnr. 37 Harald Mathisen og Marit Wisløff Norborg 

Gnr. 10, bnr. 39 Trine Støen 

Roar Hilmar Mikalsen 

Gnr. 10, bnr. 59 Iliev Plamen Slavova 

Tsvetanova Mirela Slavova 

Gnr. 10, bnr. 146 Martin Berge 
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2.5 Naboer og berørte parter.
Naboer og berørte parter som er varslet er illustrert i kartet nedenfor.

Figur 3: Eiendomskart.

Naboer som er blitt varslet.
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3 PLANFORSLAGET 

 

Figur 4: Plankart.  

 

3.1 Planens intensjon 
Intensjonen med planen er å etablere et nytt næringsområde som vil kunne huse både varehandel, 

detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet. Det vil etableres ett større bygg i tilknytning til 

FV714.  

 

3.2 Planavgrensning 
Området er sammenhengende, og har et areal på ca. 35 dekar. 

Reguleringen gjelder for deler av eiendommene gnr. 10, bnr. 1,13,32 og 37, samt 3 eksisterende 

boligeiendommer (figur 5). Området grenser til Nordfrøyveien østover, og mot Lyngåsveien i vest. 

Deler av området vest for Lyngåsveien blir også inkludert i planen. Forøvrig følger planavgrensningen 

eiendomsgrensene (figur 2). 



7

Figur 5: Planavgrensning.

3.2.1 Forhold til eksisterende planer
Planområdet vil berøre eksisterende reguleringsplan (figur 6). Ny plan skal erstatte det overlappende

området. Dette planforslaget tar høyde for å videreføre hensikten i den eksisterende planen. Planlagt

gang- og sykkelvei er uendret.

Figur 6: Forhold til eksisterende plan.
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3.3 Reguleringsformål 
Bebyggelse og anlegg: 

- Forretning 

- Boligbebyggelse 

Samferdsel: 

- Veg 

- Annen veggrunn 

Grønnstruktur: 

- Turveg 

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 

- Landbruksformål 

Hensynssoner: 

- Sikringssone - Frisikt 

- Faresone – Høyspent 

 

3.3.1 Bebyggelse og anlegg 

3.3.1.1 Forretning/kontor (1810): 

Areal for forretning/kontor, er 19167 m2.  

Maks. utnyttelses BYA er satt til 6600 kvm  

Maks mønehøyde og gesimshøyde er vurdert ut ifra at man trenger god høyde i butikken + 

muligheter for å etablere kontorer i 2. etasje.  Videre må en påberegne et kaldt lager som trenger 

god høyde. 

Bebyggelsen vil bli universelt utformet.  

Bygget er ikke prosjektert ennå, men i denne planen vil man legge føringer for volum og størrelser for 

bebyggelsen.  

Høyde på planert terreng skal fastsettes i byggesak. Den foreløpige vurderingen er 23,9moh. 

Det er utarbeidet en foreløpig skisse som er bakgrunnen for føringene i denne planen (figur 7). 
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Figur 7: Foreløpig skisse over området.

Innenfor området vil det bli etablert parkeringsplass i tilknytning til bygget. Det kan også være snakk
om el-ladestasjoner og parkering for bil med henger eller bobil. Det er tatt hensyn til
parkeringsplasser ogforflytningshemmende

Min. antall parkeringsplasser fastsettes i bestemmelsene.

Parkering vil være privat og tilhøre bedriftene som etablerer seg her. Parkeringsplassene kan
benyttes av besøkende til disse bedriftene.

3.3.1.2 Boligbebyggelse (1110):
Det er eksisterende boligbebyggelse innenfor planområdet, men det blir ikke lagt opp til flere nye
boliger her. Bestemmelsene for boligbebyggelse er tilpasset eksisterende bebyggelse.

Areal for boligbebyggelse er totalt 3,4 daa.

3.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3.3.2.1 Veg (2010):

Området vil få ny avkjøring fra Nordfrøyveien (Fv. 714). Den nye vegen er privat.

Nyveg vil ha en bredde på 5 meter.

3.3.2.2 Annen veggrunn -grøntareal (2019)

Dette er areal i tilknytning til vei, i form av veiskulder og skråning.

Krav om tilsåing gis i bestemmelsene.
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3.3.3 Grønnstruktur 

3.3.3.1 Turveg (3031): 

Tidligere avkjørsel fra Fv. 714 til Lyngåsveien blir gjort om til turveg.  

3.3.4 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift 

3.3.4.1 Landbruksformål (5110): 

Dette er området mellom forretningene og eksisterende boligbebyggelse.  

3.3.5 Hensynssoner 

3.3.5.1 Sikringssone – frisikt: 

Fra ny vei fra planområdet ut mot fv. 714 blir det etablert frisiktsone både for fremtidig gang- og 

sykkelvei og avkjøringen. Disse er satt til 8x20m og 6 x 82m. I bestemmelsene blir det satt føringer til 

beplantning og møblering innenfor denne sonen.  

Det blir også etablert en frisiktsone i krysset hvor nye Lyngåsveien møter den gamle. Denne 

frisiktsonen vil være 6 x20 meter.  

3.3.5.2 Faresone – høyspent: 

Nord-øst i planområdet går det i dag en høyspentledning. Det er satt opp faresone rundt denne i 

plankartet.  
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3.4 Arealoppgave 
 

 

  

Arealoppgave Coop Hamarvik 

Bebyggelse og anlegg   

                                                                                                                   B(boligbebyggelse) 3431 

BKB(Forretning/kontor)                      19167        

  

Samferdesl og teknisk infrastruktur  

                                                                                                                                     SV (veg)                                                  1242 

                                                                                              SVG (Anen veggrunn-grøntareal) 1066 

                                                                                                                                     SF (Fortau) 164 

                                                                                                                 SGS (Gang /sykkelveg)                          700 

 
 
 

Grønnstruktur  

                                                                                                                             GT (turveg) 91 

  

Landbruks, Natur og Friluftsformål   

LL(Landbruksformål) 9529 

Sum hele planen 35226 
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4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1 Om planprosessen 
- 08.03.2018: Oppstartsmøte med Frøya kommune 

- 28.09.2018: Formøte hos Fylkesmannen i Trøndelag 

- 17.10.2018: Oppstartsvarsling med planprogram sendt til naboer 

- 17.10.2018: Oppstartsvarsling med planprogram sendt til sektormyndigheter 

- 23.10.2018: Kunngjøring oppstart i Hitra-Frøya 

- 28.03.2019: Planprogrammet vedtatt i kommunestyret 

 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 1. Dette er kort oppsummert 

de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: 

 

Statlige myndigheter: 

➢ Trøndelag fylkeskommune hadde ingen kommentarer/tilføyelser til planprogrammet.  

➢ Fylkesmannen i Trøndelag sin landbruksavdeling er kritisk til at det er satt i gang 

reguleringsarbeider for området uten at det vurderes i en overordnet og helhetlig 

sammenheng. En helhetlig og overordnet vurdering blir laget til beskrivelsen. De mener også 

at det må vurderes alternativer, og uansett lokalisering må planforslaget foreta en kritisk 

vurdering av omfanget av arealbruk/omdisponering. Alternativ lokalisering blir gjennomført i 

konsekvensutredningen. Å sette bestemmelser for minimum grad av utnytting vil legge for 

sterke føringer i prosjektet, da det ikke er prosjektert ferdig enda. Miljøvernavdelingen 

mener det er viktig med vurdering av alternative løsninger og en kartlegging av 

naturmangfoldet. Dette blir gjort som en del av konsekvensutredning. Miljøavdelingen 

ønsker å sikre at tomta blir utnytta mest mulig ved hjelp av minimumskrav til arealutnyttelse, 

samt de mener at parkering bør legges under bakken for å spare areal. Det blir satt krav til 

utnyttelsesgrad, og min. antall parkeringer for ferdig full utbygging i bestemmelsene. 

Tomteutnyttelsen styrer maks. parkering. Parkerings legges på bakkenivå, da dette er mest 

hensiktsmessig.  

➢ NVE mener det bør gjøres en geoteknisk vurdering av området. Dette vil bli gjort av 

fagkyndig.  

➢ Mattilsynet mener at drikkevannsforsyningen må utredes i planarbeidet. Dette blir gjort i 

konsekvensutredningen. Ifølge mattilsynet må man også avklare forhold angående 

nedslagsfeltet til Hammervatnets (drikkevannskilde) nedslagsfelt. Dette blir sett på i 

konsekvensutredningen og det vil bli gjort kartlegging av avstander ol. Plantehelse og 

spredning av plantesykdommer må tas hensyn til ved eventuell flytting av jord. Dette blir 

vurdert i konsekvensutredning.  

➢ Ifølge Statens vegvesen må det påregnes at regulert gang- og sykkelveg forbi planområdet 

må videreføres i planen. Dette ble sagt før det ble kjent at kommunen har vedtatt plan om å 

lage gang- og sykkelveg forbi planområdet.  Statens vegvesen ønsker også at det blir 

gjennomført en trafikkberegning. Det blir gjort i konsekvensutredningen.  
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Organisasjoner: 

➢ Ingen organisasjoner har fremmet merknader til tiltaket. 

Kommunale myndigheter:  

➢ Ingen kommunale myndigheter har fremmet merknader til tiltaket.  

Private parter:  

➢ Nabo er bekymret for økt trafikk, økt fare for barn som befinner seg nærme vegen og innsyn 

til boligene. Dette blir tatt hensyn til ved at avkjøringen flyttes og at tiltak i form av 

beplantning mot naboen blir gjennomført. Beplantning bidrar både støyreduserende og ved å 

hindre innsyn og billys til boligene. Dette blir fastsatt i bestemmelsene.  
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5 KONSEKVENSER AV PLAN FORSLAGET

5.1 Krav til KU
Planen faller inn under formskriftens § 6 –Planer som alltid skal konsekvensutredes.Planprogram er
utarbeidet og vedtatt av Frøya kommune 28.03.2019. Planprogrammet og vedtaket ligger som
vedlegg 2og 3.

5.2 0-alternativ
0-alternativet vil si situasjonen uten at noen tiltak blir gjort, altså dagens situasjon. Uten at tiltak blir
gjort vil planområdet fortsatt være ubebygd.

I alle utredningstemaeri beskrivelsen og i alle rapporter og notater blir dagens situasjon og endringer
som følge av planforslaget beskrevet.

5.3 Landskap
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Utarbeidelse av 3D-modell(figur 8)for å vise frem tiltaket og
hvordan det ser ut i landskapet og hvordan det påvirker terrenget.
Dagens situasjon: Deler av planområdet er bebygd med boliger i vest, men størsteparten av
planområdet er ikke bebygd.
Endring som følge av planforslaget: Ny bebyggelse i området vil få et areal på ca. 4000m2.
Bebyggelsen vil bestå av 1 til 2etasjer, og er beregnet til en høyde på ca. 15 meter. Rundt
bebyggelsen vil det bli etablert parkeringsplasser.Bygningen vil selvsagt skille seg ut i forhold til
eksisterende bebyggelse med dens form ogstørrelse.Det som er styrken,er at bygningen ligger i
utkanten av et bebygd strøk. Se flere utsnitt i vedlegg
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Figur 8: 3D-modell av tiltaket.

5.4 Friluftsliv og rekreasjon
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Vurdering av friluftsliv og rekreasjon i området baseres på
lokalkunnskap og ulike kilder for turstier osv.
Dagens situasjon: Deler av planområdet er registrert som viktig friluftslivsområde (figur 9), men selve
planområdet brukes i dag ikke til friluftsliv og rekreasjon. Derimot blir vegene i området benyttet for
å komme seg til friluftsområder og turområder. Blant annet har Nabeita idrettslag en trimhytte i
området. Folk benytter sti fra veien for å nå denne hytten (figur 9).
Endring som følge av planforslaget: Planforslaget dekker område som er kartlagt som
friluftsområde, men som ikke brukes som dette i dag. Vegene som blir benyttet som adkomst til
friluftsområder/turområder blir bevart slik at man ikke ødelegger muligheten for å benytte disse
turområdene. Det vil derfor ikke bli store konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon som følge av
planforslaget, og man ser ikke behov for avbøtende tiltak.
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Figur 9: Området markert med rosa viser viktig friluftslivsområdeog forhold til idrettslaget sin trimhytte.

5.5 Naturmangfold
Utredning utført av fagkyndig, Rose Hauge AS, 09.12.2018 og Rambøll AS, nov2019. Det ble bestilt en
ekstra rapport fra da kommunen mente det var behov for en ytterligere kartlegging av flora i
område.

Fullstendig rapporter ligger som vedlegg 4og 4a,

Nedenfor er utdrag fra begge rapportene.

Rose Haugen

Konklusjon: «Denne undersøkelsen er basert på Naturmangfoldsloven $8-12. Funn og vurderinger er
utført ut i fra offisielle databaser på internett vedrørende registreringer, med hovedvekt på alle
rødlistede arter, vernede områder, viktige naturtyper o.a. viktige miljøregisteringer, samt
supplerende opplysninger sendt fra Frøya kommune. Det er «Supplerende naturtypekartlegging i
Frøya kommune i 2017». Utført av Miljøfaglig Utredning AS.

Undersøkelsen viser at det er registrert relativt mange arter som er rødlistede innenfor en «radius» på
ca. 2,0 km fra det planlagte regulerte området ved Hammervolden. Det legges vekt på arter som
tilhører kategoriene CR (kritisk truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Vipe i kategorien nært truet (EN),
samt gul slimvokssopp av kategorien VU er registrert i området som søkes regulert. Rett utenfor
Hammervolden er storspove og vipe registrert flere ganger. I området rundt (inntil 1-2 km unna) er det
registrert en rekke arter, i hovedsak fuglearter. En i klassen CR, lomvi, en sjøfugl. Sjøfugl vil ikke ha noen
negativ påvirkning ved en utvidelse av et byggefelt ved Hammervolden. Av de artene som er registrert
av EN og VU er det ingen som er typisk for de type biotoper som Hammervolden representerer, unntatt
gulslimvokssopp, og til en hvis grad vipe og storspove. De andre artene er knyttet til hei, sjø-, vann-og
våtmarksområder.

Det er ingen registeringer i området som tyder på at rødlistede arter av flora vil bli berørt, ei heller er
det gjort registeringer i MiS (Miljøregisteringer i Skog). Gul slimvokssopp (VU), som er en sjelden
oseanisk beitemarksopp er registrert på Hamarvollen, og dens utbredelse vil bli berøres av denne
reguleringen for næringsområde på Hammervolden. Lokalt vil ikke dens utbredelse trues da den er
registrert minst to andre stede i kommunen i de senere år. Det er ingen vernede vassdrag eller andre
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vernede områder i nærheten. Likeledes er ingen helhetlige kulturlandskap registrert og ingen viktige 

naturtyper i eller i nærhet til Hammervolden. Nærmeste viktige naturtype, er gruntvanns- områder i sjø 

utenfor Hamarvika, men de vil ikke ha noen negativ påvirkning av denne reguleringen for 

næringsområde på Hammervolden. 

En lokalisering av et næringsområde på Hammervolden med veier er lite negativt for økosystemet, 

biotopen, vernede og rødlistede arter generelt og likeledes andre verdifulle landskap og naturtyper. 

Dette da det er kun er en registrert art i kategorien sårbar (VU), som vil miste en biotop, men den har 

utbredelse andre steder i kommunen. Området ligger tett inn til eksisterende bebyggelse, riksvei og 

kulturmark, og er således sterkt berørt av menneskelig påvirkning allerede. Det er få biologiske 

ressurser som trues, når en ser det i sammenheng med at det er kun to registrerte rødlistede arter i 

selve planlagt regulert område. Samtidig er det ingen områder med spesiell vernestatus som vil 

påvirkes. Ut i fra kjente registeringer er det ingen viktige biologiske ressurser som går tapt ved 

etablering av Hammervolden. Området er ut i fra kjente opplysninger ikke unikt hverken regionalt eller 

lokalt for Frøya. Størst hensyn må vises til avrenning til bekker og til aktiviteter under byggefasen under 

hekke- og yngletiden. Totalt sett er det derfor en gunstig plass å regulere for næringsområde og 

tilhørende vei iht. Naturmangfoldsloven $8- 12. 

Ideelt sett burde området vært gjenstand for en befaring i hekke- og yngletiden. Slike befaringer bør 

gjennomføres flere ganger før en evt. har gode nok data til å konkludere. Befaringer blir oftest gjort 

iht. pålegg, mistanker eller kunnskap som tilsier at det er arter som har tilhold i området med en slik 

status at en ønsker å dokumentere dette. Den type mistanke eller kunnskap har ikke blitt kjent under 

denne undersøkelsen.  

Det anbefales at føre var- prinsipper brukes og at evt. kloakk og forurenset vann, samt evt. spill fra 

oljesøl blir sikret fra avrenning til grunn og ned i bekker. Totalt sett vurderes det til at det planlagte 

regulerte næringsområdet Hammervolden vil ha liten negativ påvirkning for både for enkelt arter, 

økosystem, og naturtyper». 

 

Rambøll 

«Ifølge reguleringsplankartet er utbyggingen hovedsakelig plassert i de østre to tredjedelene av 
planområdet, mens vestre tredel forblir relativt urørt (figur 2). Dette medfører at 
naturbeitemarka (VU) og én av tre forekomster av gul slimvokssopp (VU) bygges ned. De øvrige 
to forekomstene vil trolig forsvinne på grunn av redusert/opphørt beite. Endringene i jordbruket 
de siste 20-30 årene har gjort at mange jordbruksarealer er lagt brakk eller lagt ut til beite. 
Eiendommene i kommunen er fragmenterte og de fleste bøndene har kompliserte leieavtaler for 
jordbruksarealer, mange også på åremål, noe som kompliserer arbeidet med langsiktig skjøtsel. 
Det er uheldig at et sammenhengende kulturlandskap fragmenteres. I henhold til 
naturmangfoldloven skal det tas utgangspunkt i en lokalisering som ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Det bør vurderes om ikke de mindre viktige delene av planområdet i 
større grad kan benyttes, slik at naturbeitemarka kan bevares. Merk at skjøtselen av enga må 
opprettholdes for å bevare og videreutvikle naturmangfoldverdiene.  
Dersom utbyggingen berøres forekomstene av sitkagran bør disse fjernes i forkant av 

utbyggingen. Dette skal gjennomføres på en slik måte at sannsynligheten for spredning 

minimeres, og helst i henhold til miljødirektoratets veileder for håndtering av vegetasjon og 

løsmasser med fremmede skadelige plantearter (Miljødirektoratet, 2018b). All nyetablering av 
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grøntarealer (trær, busker, stauder mm.) skal skje med hjemmehørende arter, og uten bruk av 

arter som står på Fremmedartslista (Artsdatabanken, 2018b).» 

 

Kommentar: Sopparten  blir ikke  direkte berørt  av tiltaket, da den ligger under 

høyspenningsledningen.  Se figur nedenfor. 

 

 

 

5.6 Barn og unges oppvekstsvilkår 
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Vurderingen er basert på lokalkunnskap.  

Dagens situasjon: Området brukes ikke av barn og unge i dag, da området brukes til beite.  

Endring som følge av planforslaget: Planforslaget vil ikke gi endringer for barn og unges 

oppvekstsvilkår, da området ikke brukes av barn og unge i dag.  

 

 

5.7 Landbruksinteresser 
Deler av planområdet brukes i dag til beite (figur 10). Det er snakke om ca. 26 da. Arealet er en del av 

et større beiteareal på ca. 85 da.  Denne planen legger opp til omdisponering av 21 da av dette 

arealet. 
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Figur 10: Området som beite i dag. Figur 11: Utsnitt fra AR5.

Det utført en utredning for å vurdere denne omdisponeringen. Utredning er utført av fagkyndig ved
Norsk landbruksrådgiving, 16.05.2018. Fullstendig rapport ligger som vedlegg 5, og nedenfor er
utdrag fra denne rapporten.

Konklusjon: «Storparten av berørt areal er klassifisert som overflatedyrka jord, noe innmarksbeite og
noe myr ifølge NIBIO sine kartsider. Arealet som er klassifisert som jordbruksjord fremstår som
naturmark og bærer ikke særlig preg av kultivering ut over beiting med sau. Deler av jorda er
grunnlendt med berg i dagen. All jord på området er av organisk opphav (myrjord). Arealet synes ikke
drenert, og ikke tilført gjødsel ut over det som sauene selv tilfører av gjødsel. Deler av arealet
fremstår for undertegnede som om det tidligere har vært torvuttak på området (vedlegg 2). Det ble
også registrert noe overflatevann på deler av arealet til tross for at det i tiden før og under befaring
har vært tørrvær i lengre tid (vedlegg 2).
Vedlegger 4 bilder som viser arealet som omsøkes ervervet.
Arealet vurderes til å ikke ha noen stor jordbruksverdi ut over å bli brukt som beite for sau. Frøya har
mye mer verdifullt jordbruksareal med mye større produksjonspotensiale som er mye mere verdt å ta
vare på med tanke på matproduksjon enn berørt areal som det her er snakk om».
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5.8 Kulturminner 
Utredning utført av fagkyndig ved Trøndelag fylkeskommune 18.09.2018 - 19.09.2018. Fullstendig 

rapport ligger som vedlegg 6, og nedenfor er utdrag fra denne rapporten.  

Konklusjon: «Ved denne arkeologiske registreringen ble det ikke påvist noen nye automatisk freda 

kulturminner». 

5.9 Trafikale forhold 
Det har blitt laget to notater på temaet trafikale forhold.  vedlegg 7 og vedlegg 13. 

Vedlegg 7 omfatter flere utredningstemaer som omfatter trafikk.  Mens vedlegg 13 gjelder 

plassering/flytting av avkjørselen og dens utforming. 

Utredningsteamene fra planprogrammet som er slått sammen er: 

• Adkomst/avkjørsel 

• Trafikksikkerhet 

• Trafikkmengdeberegning 

• Gang- og sykkelveg 

Konklusjon trafikknotat 

«Som følge av planforslaget vil avkjørselen fra Nordfrøyveien (Fv.714), flyttes et stykke nordover, og 

den eksisterende avkjørselen vil bli avstengt slik at den bare benyttes av myke trafikanter. Som følge 

av planforslaget vil ÅDT-en for deler av Lyngåsveien få en økning som følge av etablering av 

forretning. Man ser ikke på dette som en stor ulempe, da gående og syklende kan benytte seg av den 

gamle avkjørselen for å unngå den motoriserte trafikken. Bevegelsesmønsteret vil også bli noe endret 

som følge av planforslaget, da flere vil komme til å ta turen til butikkene her.  

Trafikksikkerhetstiltak som følge av planen vil være at den gamle avkjøringen benyttes av myke 

trafikanter, samt at det blir etablert frisiktsone fra ny avkjørsel mot fylkesveien og mot eksisterende 

delen av Lyngåsveien. Fartsgrensene for veiene i området er uendret».  

 

Utdrag fra Notat fra Asplan Viak  

Ang. utforming av avkjørselen 

«En total vurdering av situasjon med fokus på å minimere arealbehovet og skape en tryggest mulig 

løsning gjør at Asplan Viak anbefaler kjøremåte B for vogntog og at krysset utformes uten 

kanalisering.» 

Ang. . plassering av avkjørsel i forhold til bussholdeplass 

«Asplan Viak vurderer foreslått utforming til å gi et tydelig skille mellom bussholdeplass, fylkesveg og 

kryss og kan ikke se at kombinasjon av bussholdeplass og kryss skal skape noen farlige situasjoner. Vi 

vil videre bemerke at det er et meget begrenset antall busser som skal kjøre inn og ut av 

bussholdeplassen, sjelden mer enn 1 buss pr time.» 
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5.10  Risiko og sårbarhet 
Som følge av planprosessen er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. Hele analysen ligger 

som vedlegg 8, og nedenfor er konklusjonene fra analysen.  

 

Nr. 7 Vind: Frøya er generelt veldig utsatt for vind, og det er derfor svært sannsynlig at dette også 

gjelder for planområdet. Man anser at konsekvensen er ubetydelig, da bebyggelsen skal oppføres i 

henhold til tekniske forskrifter ut ifra vindbelastning i området.  

Nr. 16. Veg, bru, kollektivtransport: Forretning vil generere mer trafikk, det er derfor sannsynlig at 

det vil bli større trafikkbelastning her. Man anser at konsekvensen av større trafikkbelastning vil være 

ubetydelig, da veien allerede er laget for stor trafikk.  

Nr. 29 Støv, støy, trafikk: Det er sannsynlig at området er berørt av støy, da deler av området ligger 

innenfor gul støysone ifølge kart fra Statens vegvesen. Området skal brukes til butikk og kontor, 

og påvirkes ikke av dette i stor grad. Man anser derfor konsekvensen som ubetydelig.  

Nr. 32 Høyspentlinje: Det går en høyspentlinje over deler av området. Man anser det som ubetydelig 

konsekvens på grunn av at høyspentlinjen går over deler av området som ikke blir bebygd. 

Bebyggelsen skal heller ikke brukes til varig opphold.  

Nr. 37 Støy og støv fra trafikk: Det er sannsynlig at det vil bli noe støv og støy som følge av at det blir 

etablert forretning i området. Man anser at konsekvensene er ubetydelige. Selv om man anser 

konsekvensene til å være ubetydelige ønsker man å etablere vegetasjon mot nærmeste nabo for å ta 

unna det verste av støv og støy.  

Nr. 44 Ulykker med gående og syklende: Det er ingen fortau langs Lyngåsveien. Det er mindre 

sannsynlig at det oppstår uheldige situasjoner med gående og syklende, da veien vil være 5m og gi 

god plass til alle trafikanter. Dersom det skulle skje en ulykke med gående og syklende kan 

konsekvensen være alvorlig.  

5.11 Støy 
Støyfaglig vurdering er utarbeidet av Brekke og Strand se vedlegg 9. 

Konklusjonen sier at det ikke er behov for støytiltak , se sammendrag fra rapporten under: 

«Flere av naboene er allerede støyutsatt av veitrafikk fra Fv714 og vil ikke oppleve et økt støynivå av 
betydning grunnet tiltaket. 
Det er vurdert effekten ved etablering av støyskjermer mot nabo ved Lyngåsveien 5. Skjermen vil ha 
liten effekt mot veitrafikkstøy, men kan kunne gi noe skjerming mot andre støykilder/hendelser som 
motorrusing ved akselerasjon ut av veikryss.» 

 

5.12 Overflatevann/vann og avløp 
Dagens situasjon 

Overvann: 

Området for forretning, består i dag bare av ubebygd terreng. Her blir overvannet i dag bare infiltrert 

direkte i terrenget.  
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Vann og avløp:

Boligene innenfor planområdet er påkoblet offentlig anlegg for vann og avløp. Området for
forretning er ikke bebygd, og har ikke etablert vann og avløp i dag.

Endringer av planforslaget

Overvann:

Store deler av planområdet blir planert og asfaltert. Det er derfor viktig å finne gode løsninger for
behandling av overvannet. Det ligger en åpen bekk ikke så langt fra planområdet. Der tenker man å
føre overvannet. Innenfor området vil det bli etablert kummer hvor overvannet blir samlet.

Dette må prosjekteresog skal utføres i forbindelse med søknad om tiltak.

Figur12: Illustrerer ledningsnettet.

Vann og avløp:

Det er planlagt påkobling til det kommunale anlegget.

Avløp skal kobles til offentlig utslippsledning med godkjent rensemetode.

Det er planer om nye offentlig vann/avløpsledninger i området. Disse er tenkt lagt i gang-og
sykkelveien. Det legges derfor opp i denne planen å koble seg på de nye ledningene.

Man ønsker å benytte anledningen til å legge ledningene samtidig som man etablerer de andre
ledningene.

Det er ikke laget detaljert ledningsplan for området. Dette fordi man ikke har
dimensjoneringsgrunnlaget ennå. Videre er ikke ledningene man tenker å koble seg til lagt ennå.

Påkoblingspunkt på de offentlige ledningene må avklares på et senere tidspunkt.

Dette er derfor punkter som må avklares i forbindelse med søknad om tiltak. Planen ivaretar dette
hensynet ved at det settes vilkår i bestemmelsene.
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5.13 Klima og klimaendringer 
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Når det gjelder klima og klimaendringer, og plassering av bebyggelse 

i forhold til vær og vind, vurderer man dette ut ifra lokalkunnskap. Man vet at Frøya er et værutsatt 

område med mye regn og vind, og at dette kan øke som følge av klimaendringer.  

Dagens situasjon: Frøya generelt er svært værutsatt og har mye regn og vind. Dette gjelder også for 

planområdet.  

Endring som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil planområdet bli bebygd, og man 

må ta hensyn til værfaktorene både når det gjelder plassering, materiale og byggemåte. Byggingen vil 

følge byggtekniske forskrifter, samt at man tar hensyn til lokale forhold. Lokalkunnskap er ekstra 

viktig når det gjelder hvor vind kommer fra, og hvilke deler av bebyggelsen som er ekstra utsatt.  

Som følge av planforslaget skal det etableres kummer for å ta unna overvann. Klimaendringene kan 

føre til økt nedbør, men med riktig antall kummer vil man kunne ta unna større mengder nedbør og 

hindre vanninntrengning i bebyggelse. Klima og klimaendringer vil ikke få konsekvenser for tiltak 

innenfor planområdet dersom man følger tekniske forskrifter og lokalkunnskap om vær og vind.  

5.14 Vannkapasitet 
Dagens situasjon: Dagens butikklokale er tilknyttet vannverket Hamarvik vannverk.   

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil butikklokalene fortsatt være 

tilknyttet samme vannverk som tidligere. Man ser derfor ikke at endret lokasjon vil føre til 

konsekvenser for vannkapasiteten i området.  

5.15 Drikkevannskilde 
Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Vurdering i forhold til planforslagets påvirkning på drikkevannskilde i 

området blir blant annet vurdert ut ifra informasjon fra NVE sine nettsider, samt gjennom en 

vurdering av terreng (helning) i området i forhold til drikkevannskilden.  

Dagens situasjon: I dag ligger terrenget innenfor planområdet på en høyde på ca. 27 moh. 

Drikkevannskilden ligger på en høyde på ca. 20,5 moh. Fallretningen fra drikkevannskilden går 

nedover mot Fv. 714. Ved Fv. 714 er høyden ca. 20.2 moh. (figur 9). Avstanden fra planområdet til 

drikkevannskilden er ca. 196 meter. 
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Figur 13: viser drikkevannskilde og nedslagsfelt (kilde:arealplan)

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil terrenget for området avsatt til
forretning bli planert til en høyde på 23,9 moh. (figur 14). Mellom planområdet og drikkevannskilden
vil det bli stående igjen en voll med høyde på ca. 27 moh. Eventuell forurensning fra planområdet vil
ikke påvirke drikkevannskilden.
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Figur 14: Viser høyder og fallretning i forhold til drikkevannskilden.

5.16Geoteknisk vurdering
Geoteknisk vurdering er gjennomført av fagkyndig fra GeoMidt AS. Fullstendig rapport ligger i
vedlegg 11, og nedenfor er utdrag fra denne rapporten.

«5 VURDERING/KONKLUSJON
Prøvegravingen viser masser av torv/myr over velgradert sandig grus over fjell. Det ble gravd ned til
maks dybde 3.0 m. Torv/myr massene har varierende tykkelse og fjellflaten under antas å være relativ
kupert. Torv og myr må fjernes samt at fjell må sprenges bort til å få jevn flate for fundamentering.
Fjellflaten bør undersprenges 1.0 m under fundameteringsnivå. Utgraving av torv/myr vil medføre at
grunnvannsnivået vil bli senket. Det kan forårsake at nærliggende konstruksjoner vil få setninger. Det
må undersøkes hvordan hus på sør og vest siden av tiltaket er fundamentert for å avgjøre om det vil
ha konsekvenser hvis grunnvannsnivået endres.
Geomidt AS ser ingen geotekniske problemer med tiltaket».

5.17Universell utforming
Dagens situasjon: Området er ikke bebygd og består av naturlig terreng. Er ikke universelt utformet i
dag.
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Endring som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget skal det sikres at det området blir 

universelt utformet. Området blir planert flatt og vil dermed bli lett tilgjengelig for alle.  

Konsekvens: Planforslaget gir ingen negative konsekvenser for universell utforming i området, da det 

ikke er universelt utformet i dag.  

 

5.18 Alternativ plassering 
Fullstendig redegjørelse for alternativ plassering ligger som vedlegg 12. Nedenfor er utdrag fra denne 

redegjørelsen.  

«Undersøkelser om ny plassering: 

For å unngå at bedriften ble helt utkonkurrert besluttet styret at det skulle undersøkes alternative 

plasseringer for bedriften. I forhold til ny plassering ble det lagt vekt på følgende kriterier: 

• Lokalisering på Hamarvika - Bedriften har hatt sin lokalisering på Hamarvik i over 75 år og vi 

har også vår kundekrets her. I tillegg er Hamarvik/Flatval de områdene hvor det er størst 

vekst i boligbyggingen på Frøya slik at nærområdet har behov for butikk. 

• Plasseringen skulle være samfunnsmessig og forretningsmessig forsvarlig 

• Tilgjengelighet og nærhet til eksisterende infrastruktur var viktig. 

• Plasseringen skulle være minst mulig i konflikt med omgivelsene. 

Først ble det undersøk om det forelå ledige regulerte næringsarealer innenfor nærområdet. På 

vedlagte kart (vedlegg 1) er dagens plassering avmerket (pkt. 1). På Hamarvika fantes det bare to 

områder som var regulert til næringsformål. Det ene arealet lå på Nabeita, men arealet var allerede 

opptatt med etablert virksomheter – pkt. 2 i kartvedlegget. Det samme var situasjonen på Hamarvik 

Næringspark (pkt. 3 i vedlegget) og på Nordhammervika (pkt. 4 i vedlegget). Sistnevnte ville dessuten 

vært utenfor Hamarvikområdet og vil ikke hatt et boligområde i nærheten som er en forutsetning for 

å drive dagligvarebutikk. 

Etter det ble avklart at det ikke fantes tilgjengelige regulerte områder ble det sett på andre området 

til en alternativ plassering. Innenfor Hamarvika var det 4 alternative områder som ble vurdert til å 

være anvendelig til formålet. Disse er avmerket i kartvedlegg 2. 

Alternativene 1 – 2 ble relativt raskt avskrevet ettersom dette er områder med mye fulldyrka jord og 

at det ville kunne være i konflikt med omgivelsene pga. funksjonsblanding. Område nr. 3 ville også få 

utfordringer i forhold til funksjonsblanding og ville videre kunne få utfordringer i forhold til en 

hensiktsmessig avkjørsel. På sistnevnte var det heller ikke noen interesse til et slikt tiltak fra 

grunneiersiden. 

Området som en til slutt landet på (alternativ 4) oppfylte alle de kriteriene som var satt opp. Området 

ligger innenfor Hamarvika, plasseringen tilsier en forsvarlig både forretningsmessig og 

samfunnsmessig, tilgjengeligheten og nærheten til eksisterende infrastruktur er tilstede og en 

utbygging her vil være i liten konflikt med omgivelsene bl.a. på grunn av veldig begrenset bebyggelse 

i nærheten. 

Det var videre en fordel at området lå i umiddelbar nærhet til et busstopp slik at kunder også kan nå 

butikkene ved bruk av kollektivtransport. Denne plasseringen medfører videre lett tilgang til vei, vann, 

kloakk og elektrisitet ettersom alt dette er tilgjengelig i umiddelbar nærhet til tomta. Det er videre 

vedtatt at det skal etableres gang- og sykkelsti mellom reguleringsområdet og fylkesveien.   
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Landbruksinteressene var også minst berørt ved å velge alternativ 4. I likhet med mye av utmarka på
Frøya, er også dette området i dag brukt til villsaubeite. Området har begrenset landbruksmessig
verdi. Det vises i den anledning til rapport fra Norsk Landbruksrådgivning.

De andre alternative plasseringene ville berørt områder med mye høyere landbruksmessig interesse,
særlig alternativ 1 og 2 hvor arealene besto i stor grad av fulldyrka jord.

Ut ifra de foreliggende forhold, hvor de forskjellige forhold skulle avveies mot hverandre, kom
alternativ 4 helt klart ut som det beste alternativet, til tross for at det går på bekostning av beitet til
villsau. For å sette det litt i perspektiv har Frøya kommune en villsaubesetning på over 3000 dyr. Når
det gjelder krav til beiteareal blir det ofte satt til 20 da. utmark pr. dyr. Det medfører at den
arealinnskrenkningen i villsaubeite som tiltaket medfører tilsvarer statistisk beitearealet for litt over 1
villsau».

5.19 Tiltakets estetiske påvirkning på området og eksisterende
bebyggelse

Metodikk/kunnskapsgrunnlag: Tiltakets påvirkning på området og eksisterende bebyggelse vil blant
annet bli vurdert ved hjelp av sol/skygge-analyser og illustrasjoner.
Dagens situasjon: Planområdet besår i dag av noen boliger. Området for forretning er ikke bebygd
(figur 15).

Figur 15: Viser flyfoto av området slik det er i dag.

Endring som følge avplanforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli etablert et
forretningslokale innenfor området. Dette vil ha en form og volum som skiller seg ut ifra dagens
bebyggelse. Fasade og materialvalg er ikke klart på dette tidspunktet og skal derfor avklares i søknad
om tiltak.
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På bakgrunn av volumet er det utarbeidet en sol-skyggeanalyse som viser påvirkningen den nye
bygningen har på eksisterende boliger i området (vedlegg 13 og figur 16). Bildene til analysen har
blitt tatt 20.april. 20.juli, 20.september og 20 desember både morgen og ettermiddag. Det nye
bygget vil ikke få konsekvenser for solforholdene til de eksisterende boligene.

Figur16: Viser sol/skygge på flere tidspunkt (se vedlegg13 for mere).

5.20 By- og stedsutvikling
Dagens situasjon: Planområdet ligger plassert langs Fv. 714, og like i nærheten av bussholdeplass i
begge retninger. Det er boligbebyggelse i omkringliggende område. Det er ingen butikker i
umiddelbar nærhet.

Figur17: Viser butikken i dag og ny plassering.

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli etablert butikklokale i
nærheten av områder hvor det bor folk. Butikklokale i nærheten av der folk bor kan bidra til å styrke
tettstedet og å minke mengden lange bilturer for dagligvarehandel. Butikklokalet blir også liggende
praktisk til i forhold til offentlig infrastruktur. Man kan derfor lett komme seg til og fra butikken selv
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om man ikke bor like ved.  Det er viktig å presisere at dette er flytting av en allerede eksisterende 

butikk til en mer sentral plassering. 

 

5.21  Folkehelserelaterte tema 
Forurensning: 

Dagens situasjon: Man er ikke kjent med at det finnes forurensende kilder i planområdet i dag. 

Endringer som følge av planforslaget: Det vil ikke bli etablert forurensende kilder i planområdet som 

følge av planforslaget.  

Høyspentlinje:  

Dagens situasjon: Det går i dag en høyspentlinje over deler av planområdet.  

Endringer som følge av planforslaget: Høyspentlinjen vil ikke bli endret som følge av planforslaget. I 

plankartet er det satt en faresone over og rundt høyspentlinjen.  

Støy og støv: 

Dagens situasjon: I dag er det noe støy i området fra fv. 714 (se egen utredning om støy). Det er også 

naturligvis noe støv fra veien. Innenfor planområdet er det ingen støyende kilder i dag.  

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det bli noe støv fra økt trafikk. 

Mot nærmeste naboeiendom blir det etablert beplantning som bidrar til å redusere støv, støy og 

innsyn.  

5.22  Sosial infrastruktur 
Dagens situasjon: Innenfor planområdet er det i dag etablert 3 boliger.  

Endringer som følge av planforslaget: Som følge av planforslaget vil det ikke bli etablert flere boliger 

innenfor planområdet. Det blir dermed heller ikke endring i behovet for barnehage- og 

skolekapasitet.  
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Reguleringsplan for Hammervolden næringsområde, gnr. 10,
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Reguleringsbestemmelser

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 20.04.2020
Dato for godkjenning i kommunestyret :

§ 1 AVGRENSING

Regulert område er vist med reguleringsgrensen på plankart med plan-ID 1620201709, datert
20.04.2020

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.

§ 2 REGULERINGSFORMÅL

a) I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og §12-6 er planområdet inndelt i arealer med
følgende arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser:

Bebyggelse oganlegg (PBL § 12-5 nr. 1)

• Forretning/kontor

• Boligbebyggelse

Samferdsel (PBL § 12-5 nr. 2)

• Veg

• Annen veggrunn

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3)

• Turveg

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (PBL § 12-5 nr. 5)

• Landbruk
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Hensynsoner (PBL §12-6) 

• Frisiktsone 

• Faresone 

Rekkefølgekrav 

• Støyskjerming 

• Bom 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Generelle bestemmelser  

a) Bebyggelse skal gis en estetisk tilfredsstillende form, materialbehandling og farge.  

b) Ved søknad skal det legges ved utredninger/gjøres rede for punkter som ellers er nevnt i 

bestemmelsene. 

c) Ved søknad om søknadspliktige tiltak skal det utarbeides terrengsnitt av tiltaket og 

situasjonsplan som viser:  

• Bygningenes plassering, høyder og ev. byggetrinn 

• Eksisterende bebyggelse 

• Parkeringsareal  

• Vann- og avløpsplan for området, samt tilkoblingspunkt til bygning 

• Byggegrenser 

• Eiendomsgrenser 

• Utenomhusareal 

• Adkomst til veg 

• Parkeringsplasser 

• Plassering av sykkelparkering 

• Situasjonsplanen skal også vise kjøremønster for varetransport og inn/utkjøring av 

parkeringsarealet. 
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d) Dersom det skal være utendørs lagring, må dette sikres mot vær og vind for å unngå flyve-

avfall og ødeleggelser. Opparbeidede areal skal holdes ryddige.  

e) Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet slik det følger av bestemmelser i byggetekniskforskrift. 

f) Byggesøknaden til tiltaket skal inneholde snitt-tegninger og fasadetegninger av tiltaket. 

 

3.2 Kulturminner 

a) Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller 

under vann iht. kulturminnelovens §4 eller §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal 

meldes kulturminnemyndigheten i Trøndelag Fylkeskommune, NTNU Vitenskapsmuseet. 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Forretning/kontor (1810) 

a) Gjelder området merket med BF i plankartet.  

b) Det tillates oppført bygg med maks. mønehøyde /gesimshøyde 15,0 m fra planert terreng. 

Maks møne/gesimshøyde er satt til 39 meter over havet. 

c) Maks BYA = 6600 kvm  og Min BYA= 4500 kvm 

d) Det tillates ikke støyende og forurensende virksomheter innenfor formålet som går utover de 

fastsatte retningslinjene. 

e) Byggegrense fra tomtegrense er 4 m.  

f) Byggegrense til fylkesveg 714 er 20 m.  

g) Min. parkeringsdekning= 85 plasser og max parkeringsdekning= 115 plasser. 

h) Min. 5% av parkeringsplassene skal være tilpasset bevegelseshemmede.  

i) Innenfor området skal det settes av et område for minst 10 plasser for sykkelparkering. 

Sykkelparkeringen skal bestå av sykkelstativ som skal være overdekket.  

j) Parkeringen er privat og skal benyttes av forretningene på eiendommen.  

k) Avkjøringspilene som er påtegnet i kartet er kun veiledende og kan justeres. 

l) Det tillates parkering innenfor byggegrensen mot vei. 

4.2 Boligbebyggelse (1110) 

a) Områdene B1, B2 og B3 er avsatt til boligbebyggelse 



Side 4 
1620201709 Hammervolden Næringsområde     20.04.20 

b) Innenfor områdene tillates det oppføring av eneboliger.  

c) Maks utnyttelsesgrad for B1, B2 og B3 er 35% BYA. 

d) Maks mønehøyde for B1, B2 og B3 settes til 32 moh.  

e) Byggegrense fra eiendomsgrensen er 4 m. 

f) Garasje kan bygges inntil 1 meter fra tomtegrensen. 

g) Byggegrense fra fylkesveg 714 er 20 m.  

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Veg (2010)  

a) Dette er veg som vises som område SV i plankartet. 

b) Den nye delen av vegen som vises i plankartet skal ha en bredde på 5m eksisterende veg er 4 

m. 

c) Ved etablering av ny veg skal det gjøres en vurdering og dokumentering av påvirkningen 

utbygging kan få i forhold til grunnvann og nedsiging på naboeiendommer som følge av 

dette. Eventuelle tiltak skal settes inn dersom det er behov for det.  

d) Ny avkjørsel skal opparbeides i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker.  

e) Det settes krav om en gjennomføringsavtale med Trøndelag Fylkeskommune ved 

etableringen av ny avkjørsel. 

 

5.2 Annen veggrunn - grøntareal (2019) 

a) Areal som er tilknyttet veg og parkeringsplass i området i form av grøfter og skråningsutslag. 

Disse skal tilsåes og gis et naturlig utseende.   

 

5.3 Vann/Avløp  

a) Før byggetillatelse blir gitt skal det avklares hvordan utslippet av avløp skal behandles. 

b) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende. 

c) Bebyggelse skal tilknyttes stedets vannverk.  

d) Spillvann skal føres til godkjent kommunalt anlegg. 
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e) Overvannshåndteringen av området skal fremgå når det søkes om tiltak. 

f) Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 

ikke virker skjemmende. Etter legging av vann - og kloakkledninger, samt plassering av 

eventuelle kummer, skal det foretas terrengmessige behandlinger, slik at det ikke oppstår sår 

i terrenget som virker skjemmende for omgivelsene. 

g) Søknad om tilkobling og abonnement til offentlig vann- og avløpsanlegg sendes til 

driftsavdelingen, Frøya kommune, i god tid før tilkoblingen. 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Turveg (3031) 

a) Gjelder området merket med GT. 

b) Når omlegging av Lyngåsveien er ferdig, skal eksisterende avkjørsel sperres og veiadkomsten 

kun benyttes av Gående/syklende. 

c) Det skal settes opp bom for å hindre gjennomkjøring på område GT.  

 

§ 7 LANDBRUKS-. NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (LNFR) 

7.1 Landbruksformål (5110) 

a) Gjelder området merket med LL i plankartet.  

b) Området som er regulert til landbruksformål skal benyttes til tradisjonell drift i tilknytning til 

landbruk. I disse områdene kan det bare oppføres bygninger som har direkte tilknytning til 

landbruk som primærnæring. Annen arealbruk og bebyggelse er ikke tillatt.  

c) Anlegg av private veger som etter en behovsvurdering ikke er begrunnet med landbruks- 

eller skogdrift, vil være forbudt. 

d) Arealdisponeringen i landbruksområder reguleres også av spesiallover som jordloven, 

skogbruksloven, konsesjonsloven og jordskifteloven. Mulige ulemper som følge av 

landbruksdrift må påregnes på enkelte tomter i området.  

 

e) Mulige ulemper som følge av landbruksdrift i form av gjødselspredning, lukt, husdyr, fluer, 

rauting, maskinstøy, faremomenter for barn etc. må påberegnes på enkelte tomter i 

området, særlig tomter som grenser opp mot landbruksområder.  

 

f) Det tillates det å settes opp en støyskjerm eller støyvold i forbindelse med etablering av 

fortau langs Lyngåsveien. Tiltaket skal ikke forringe mulighetene for å drive landbruksjorda. 
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§ 6 HENSYNSSONER 

6.1 Frisiktsone (140) 

a) Det skal etableres frisiktlinjer på 6x20 meter i forbindelse med avkjørsel fra området mot Fv. 

714.  

b) Det skal etableres frisiktlinjer på 6x20 meter i forbindelse med kryss mellom nye Lyngåsveien 

og gamle Lyngåsveien. 

c) I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 

gjenstander slik at disse ikke blir høyere enn 0,5 m over høyden på de tilstøtende vegene.  

 

6.2 Faresone (370) 

a) Det skal ikke etableres bebyggelse innenfor dette området. 

 

§ 7 REKKEFØLGEKRAV 

a) Det skal etableres støyskjerming i form beplantning mot naboeiendom gnr. 10, bnr. 39 så 

snart den nye avkjørselen er etablert.   

b) Så snart avkjørsel fra Fv. 714 er flyttet skal det settes opp bom ved innkjøring til Lyngåsveien.  

c) Før ny avkjørsel kan bygges, skal det foreligge en byggeplan for arbeide. Denne skal 

godkjennes av vegeier. 

d) Før det åpnes for handel på området, skal gang- og sykkelvegen være opparbeidet. Videre 

skal krysningspunkt over RV716 være ferdigstilt. 

§ 8 STØY 

Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2016, tabell 3 skal gjelde for planen, med følgende 
presiseringer: 

a) Det tillates ikke at ny næringsvirksomhet reduserer antall fasader med tilfredsstillende 
støynivåer, iht. tabell 3, for nærliggende naboer med støyfølsomt bruksformål. 
b) Tiltaket kan ikke endre eksisterende støysituasjon for nærliggende naboer med mer enn 

inntil 3 dB (Lden). 
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1 INNLEDNING 

1.1 BELIGGENHET 

Området ligger på Hamarvik i Frøya kommune (figur 1).  

Figur 1: viser et oversiktskart, og plasseringen av planområdet.  

 

1.2 PARTER I PLANARBEIDET 

Fagkyndig 

Organisasjonsnummer 990 958 246  

Firma Kystplan AS 

Adresse Storhaugveien 8, 7240 Hitra 

E-post kystplan@kystplan.no 

Telefon nummer 93467358 

Kontaktperson May I Andreassen og Reidun Sveen 

 

Tiltakshaver: 

Organisasjonsnummer 944587438 

Firma Coop-Hamarvik SA 

Adresse Postboks 1, 7264 HAMARVIK 

E-post arnt.breivoll@coop.no / lars.ove.breivik@coop.no 

Telefon nummer 72 44 88 30 

Kontaktperson Arnt Breivoll og Lars Ove Valaas-Breivik 
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1.3 BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET 

Bakgrunnen for oppstart med planarbeidet var at eksisterende butikk har vokst seg ut av 

sine lokaler, og dermed har behov for nytt og større butikklokale. Etter at tunnelåpningen fra 

tunnelen ble lagt om, havnet butikken i «bakevja», noe som også er bakgrunnen for ønsket 

om å endre lokalitet. I tillegg ligger eksisterende butikk i et boligområde, og kan med fordel, 

av trafikksikkerhetsmessige grunner, flyttes til et areal som har direkte adkomst fra 

hovedvei.  

 

11.12.2017 sendte Kystplan AS en forespørselsak for prosjektet. Formannskapet i Frøya 

kommune behandlet saken i møte 30.01.2018, og vedtok enstemmig at det anbefales at det 

utarbeides reguleringsplaner for Coop Hamarvik.  

 

Videre søkte Kystplan AS om oppstart på reguleringsarbeid på eiendommene gnr 10 bnr 

1,13, 32 og 37. I oppstartsmøtet, holdt 08.03.2018, ble det gjort klart at forslaget utløser 

krav om konsekvensutredning, Jf. KU-forskriften 22.06.2017. Siden planen skal konsekvens-

utredes skal det også utarbeides planprogram.  

 

For å få innspill på et tidlig tidspunkt var det ønskelig å gjennomføre et uformelt møte med 

sektormyndighetene. Kystplan AS sendte forespørsel om møte, og møtet ble avholdt 

28.09.2018 i Trondheim. Her var representanter fra Trøndelag fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Trøndelag, Frøya kommune, tiltakshaver og Kystplan AS.  

Det er gjennomført en kulturminneundersøkelse. Det ble ikke gjort noen funn i området.  
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1.4 PLANAVGRENSNING 

Området er sammenhengende, og har et areal på ca. 44 dekar. 

Reguleringen gjelder for deler av eiendommen gnr 10 bnr 1,13,32 og 37, samt 3 eksisterende 

boligeiendommer. Området grenser til Nordfrøyveien østover, og mot Lyngåsveien i vest. 

Deler av området vest for Lyngåsveien blir også inkludert i planen (figur 2). 

 
Figur 2: Viser plangrensen og eksisterende tilgrensende reguleringsplan. 

 

1.5 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planen er å etablere nytt næringsområde for Coop-Hamarvik. Området vil 

kunne huse både varehandel, detaljhandel, trelast og annen servicevirksomhet.   

Planområdet strekker seg over et stort område, og dekker som sagt ca. 44 dekar. Selv om 

formålet med planen er å etablere nytt næringsområde, vil likevel ikke selve 

næringsområdet dekke hele planområdet. Det skal blant annet settes av plass til grøntbelte, 

veiføringer til planområdet og videre til eksisterende boligtomter.  
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1.6 EIERFORHOLD 

Eiendomsopplysninger (tabellen nedenfor og figur 3): 

Gnr – bnr  Eier 

Gnr. 10, bnr. 1 Arnt Tore Skarsvåg og Heidi M. Hammer Skarsvåg 

Gnr. 10, bnr. 13 Arne Martin Hammervold 

Gnr. 10, bnr. 21 Arne Hammer 

Bjørnar Hammer 

Hans Marvin Hammer 

Rolf Hammer 

Geir Nordhammer 

Knut Arve Nordhammer 

Gnr. 10, bnr. 32 Coop Hamarvik SA 

Gnr. 10, bnr. 37 Harald Mathisen og Marit Wisløff Norborg 

Gnr. 10, bnr. 39 Trine Støen 

Roar Hilmar Mikalsen 

Gnr. 10, bnr. 59 Iliev Plamen Slavova 

Tsvetanova Mirela Slavova 

Gnr. 10, bnr. 146 Martin Berge 

 



Planprogram Hammervolden næringsområde  Dato:18.02.2019 Side: 9 
 

Figur 3: Oversikt over gnr og bnr i området. 

 

1.7 OVERORDNEDE STRATEGIER 

Hamarvik/Flatval, der butikken ligger i dag, er av de områdene som er i sterkest vekst på 

Frøya. For å hindre at det blir økt trafikk i dette området er det ønskelig at denne flyttes til et 

nytt areal, både på grunn av plassmangel og på grunn av til trafikksikkerhetsmessige hensyn 

til en plassering ved hovedvei.  

 

Samtidig ønsker man å samle næring i nærheten av der folk bor, og legge til rette for flere 

butikker i samme lokale, men uten at den økte trafikken skal gå inne i boligområder, men 

heller gå i nærheten av disse. Dette kan bidra til at det ikke er like stort behov for å kjøre 

mellom de ulike næringene, da man kan få mye av det man har bruk for på ett sted. En slik 

samlokalisering bidrar også til en mer effektiv arealutnyttelse.  

 

Det er også en overordnet strategi om å ta hensyn til trafikksikkerhet i planen. Dette henger 

sammen med planen om å beholde gang- og sykkelveg forbi området, slik det er planlagt 

gjennom tilgrensende reguleringsplan fra 2018 (planid:1620201507).  

Gjennom dette arbeidet ønsker man å opprettholde massebalansen i området i størst mulig 

grad. Videre er det ønskelig å etablere et næringsområde som skal være synlig fra 

hovedveien. 
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1.8 TILGRENSENDE REGULERINGSPLANER 

I dag finnes det en direkte tilgrensende reguleringsplan til dette området (figur 4). Denne 

planen ble vedtatt 27.09.2018, og har plannavnet Nordhammaren boligområde. Planid for 

denne planen er: 1620201507. 

 
Figur 4: Viser tilgrensende reguleringsplan. 
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2 EKSISTERENDE FORHOLD 

2.1 LANDBRUK 
Området er i dag stort sett ubebygd, og består av berg og lyng, samt noe myr. I følge AR5 

består området av noe fulldyrka jord, noe bebyggelse, overflatedyrka jord, samt 

myrområder (se figur 5). Som veldig mange andre områder på Frøya brukes dette området i 

dag til beite for villsau.  

 

 
Figur 5: viser inndelingen etter AR5 (blå=myr, gul=overflatedyrka jord. Oransje=fulldyrka jord, 

rosa=bebyggelse og lys gul=innmarksbeite).  
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2.2 GJELDENDE AREALFORMÅL 

I kommuneplanens arealdel for Frøya kommune (planid: 1620200803), er området satt til 

LNF (figur 6). Dette formålet tillater kun tiltak i tilknytning til stedbunden næring. 

Tiltakshavers aktivitet betegnes ikke som stedbunden næring.  

 

Figur 6: viser gjeldende arealformål i området (LNF). 

 

2.3 BEBYGGELSE 

Området er i hovedsak ubebygd, men det finnes 3 boliger her i dag. I omkringliggende 

område finnes det bebyggelse med blant annet eneboliger og sykehjem.  

 

2.4 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Hovedledningen til Hamarvik Vannverk A/L for vannforsyning ligger tett opp mot tomten. 

Avløpet skal tilstrebes å kobles på kommunalt anlegg.  
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2.5 TOPOLOGISKE FORHOLD 

Planområdet er tilnærmet flatt, men ligger noe høyere enn FV714. 

                                                     Figur 7: Flyfoto over området. 
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2.6 SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Området ligger ca. 3,3 km fra Sistranda, kommunesenteret i Frøya. Like ved planområdet 

ligger en bussholdeplass med pendlerparkering (figur 8). 

Langs Fylkesveg 714 er det etablert gang -og sykkelveg. Gang – og sykkelvegen ligger 180 m 

fra starten på planområdet (i sør), og går i retning sørover mot Flatval. Det er ikke etablert 

noen gang- og sykkelveg forbi området og videre nordover mot Sistranda.  

Figur 8: Viser sosial infrastruktur i forhold til planområdet. 
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3 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
På grunn av tiltakets størrelse og omfang, er det trolig mange mennesker som vil bli berørt 

på ulike måter. I slike tilfeller er det ekstra viktig med god medvirkning og åpenhet i 

prosessen. For at det skal være lettere for folk, også privatpersoner, å forstå hva som foregår 

vil prosessen her bli presentert steg for steg. I dette prosjektet dreier det seg om en tredelt 

prosess; utarbeidelse av planprogram, utarbeidelse av konsekvensutredning og utarbeidelse 

av reguleringsplan (se tabellene nedenfor). 

 

 

1. Prosessen frem til i dag 

• Kystplan AS sendte forespørselsak til Frøya kommune. 

• Formannskapet i Frøya kommune vedtok at det anbefales å utarbeide regulerings-

plan for Coop Hamarvik. 

• Oppstartsmøte ble holdt. Og krav om planprogram og konsekvensutredning ble lagt 

frem.  

• Tidlig møte med sektormyndigheter avholdt i Trondheim.  

• Utredninger som er utført: 

Kulturminner (ingen funn) 

 

 

 

2. Utarbeidelse av planprogram 

• Forslag til planprogram og varsel om planoppstart kunngjøres i Hitra-Frøya 

• Forslag til planprogram blir utsendt til naboer/berørte parter og til lokale private in-

teresseorganisasjoner. 

• Forslag til planprogram blir utsendt til sektormyndigheter for forhåndsvurdering. 

• Planprogram blir bearbeidet og innsendt til Frøya kommune for behandling. 

• Frøya kommune vedtar å legge ut planen til høring. 

• Ny høring til naboer og berørte parter, samt sektormyndigheter. 

• Planprogrammet vedtas i kommunestyret. 

 
 

3. Utarbeidelse av konsekvensutredning 

• Konsekvensanalysen vil utarbeides ut i fra temaene i kapittel 4.  
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4. Utarbeidelse av reguleringsplan 

• Utarbeidelse av forslag til plan. 

• Innsending av planforslag til kommunen. 

• Frøya kommune behandler forslaget og legger planen ut til offentlig høring. 

• 6 ukers høring: naboer og berørte parter får tilsendt planforslaget fra kommunen for 

å kunne gi tilbakemelding. 

• 6 ukers høring: sektormyndigheter får tilsendt planforslaget fra kommunen for 

merknader. 

• Planen behandles og vedtas av Frøya kommune. 
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4 UTREDNINGSTEMA 
Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir ivare-
tatt under utarbeidelse, vedtak og gjennomføring av reguleringsplanen. Hensikten med utre-
dingen er å synliggjøre konsekvensene tiltakene vil medføre. Utredningen skal ta utgangs-
punkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Det vil bli fokusert på de 
temaer og problemstillinger som er relevante for det aktuelle tiltaket som tenkes gjennom-
ført. Vurderingene vil bli gjort med sammenligningen opp imot dagens status på området. 
Det tas sikte på å innarbeide konsekvensutredningene som en del av planbeskrivelsen. 
 
Nedenfor  følges tema som må utredes nærmere. Noen av disse er allerede gjennomført.  

 

4.1 0 – ALTERNATIV 
0 – alternativet, altså situasjonen uten at noen tiltak blir gjort, vil bli undersøkt. Videre vil 
man se på 
hvilke alternative løsninger som finnes og begrunne valgt løsning. Alle tiltak vil bli vurdert og 
begrunnet ut i fra 0 – alternativet. 
 

4.2 LANDSKAP 
Redegjørelse for den landskapsmessige påvirkningen som følge av tiltaket. Her vil det bli sett 
på hvordan den nye bebyggelsen skal fremstå med tanke på silhuett og påvirkningen den får 
for det eksisterende landskapet og kulturlandskapet.  
 

4.3 FRILUFT OG REKREASJON 
Undersøke hvordan planen vil påvirke allmennhetens muligheter for bruk av friluftslivet i 

området og i området rundt. Man skal se på tiltaket i sammenheng med friluftsområdene 

Stutvassdalen – Sistranda - Gurvikdalen friluftsområde. Om nødvendig vil avbøtende tiltak bli 

vurdert.  

 

4.4 NATURMANGFOLD 
Det må gjøres en konsekvensutredning i forhold til Naturmangfoldloven § 8-12. Kartlegging 
av naturmangfoldet skal gjøres etter NIN (håndbok 13). Man skal vurdere konsekvenser for 
naturverdiene og biologisk mangfold i anleggsperioden og på lang sikt.   
Det tas utgangspunkt i eksisterende registreringer som ligger tilgjengelig på internett. Tilta-
ket vil bli vurdert ut ifra enkelte arter, arter samlet sett og økosystemer, samt verneområder 
og områder med spesiell status. I tillegg til registreringer som ligger på nett vil det også bli 
vurdert ut ifra Frøya kommune sin rapport «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kom-
mune i 2017». Resultater og utredingen vil bli presentert i tabellform i egen rapport. Utred-
ningen utføres av fagkyndig. 
 

4.5 BARN OG UNGES OPPVEKSTFORHOLD 
Det vil bli sett på hvordan barn og unges oppvekstforhold blir påvirket som følge av tiltaket. 
Det vil blant annet bli undersøkt hvordan området brukes av barn i dag, og hvilke endringer 
som følger av tiltaket. Om nødvendig vil avbøtende tiltak bli vurdert. 
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4.6 LANDBRUKSINTERESSER 
Det skal gjøres en fagvurdering av arealtilstanden og om det er mulig å bruke jord som 
tilleggsjord/jordforbedrende tiltak. Intensjonen er å gi en minst mulig påvirkning på dyrkbar 
jord. I reguleringsplanen vil det bli sett på hvordan tiltakene påvirker dagens bruk av 
landbruksressursene og dagens bruk som beiteareal for villsau, og om det eventuelt finnes 
alternativer eller avbøtende tiltak. Man skal vurdere omfanget av arealbruk/omdisponering 
av landbruksressurser, herunder fulldyrka, overflatedyrka og dyrkbar jord, samt 
innmarksbeite. Dersom tiltaket blir å flytte matjord må man se på hensyn for å hindre 
spredning av plantesykdommer. Dette presenteres i egen rapport. Denne vurderingen skal 
gjøres av fagkyndig.  
 

4.7 KULTURMINNER 
Det må gjøres en undersøkelse for å finne ut om det foreligger kulturminner i området. 
Denne utredningen er allerede gjennomført av fagkyndig, og det ble ikke gjort noen funn. 
Dette presenteres i egen rapport.  
 

4.8 ADKOMST/AVKJØRSEL 
Det må ses på vegsystemer og adkomst til området, og hvordan dette påvirker dagens 

situasjon. Se på ulike alternativ og finne frem til en god og sikker løsning.  

Dette skal presenteres i en utredning som skal basere seg på befaring og retningslinjer satt i 

Statens vegvesen sin håndbok N100. 

 

4.9 TRAFIKKSIKKERHET 
Næringen bidrar til økt biltrafikk i området. Her må man se på hvilke påvirkninger dette har 
på situasjonen, spesielt med tanke på sikker avkjørsel og sikker kryssing av hovedveien for 
gående og syklende. Videre må man se på hvilke tiltak som kan gjøres for å forbedre 
situasjonen. Dette vil utformes som eget notat.  
 

4.10 TRAFIKKMENGDEBEREGNING 
Det må gjøres en beregning av antall biler som antas å kjøre ut og inn av området pr døgn.  
Beregningene skal gjøres rede for i eget notat. 
 

4.11 GANG- OG SYKKELVEI 
Løsning for gang- og sykkelvei forbi planområdet må utredes. Ulike alternativer vil bli vurdert 
og konkluderes i beskrivelsen. 
 

4.12 RISIKO OG SÅRBARHET 
Det skal utarbeides en ROS-analyse med tilhørende analyseskjema for området. Formålet 
med denne analysen er å kartlegge eventuelle risiko- og sårbarhetsforhold, og for eventuelle 
tiltak eller endringer som kan gjøres i forhold til planlagt tiltak. 
Analysen skal utformes av standard skjema basert på dsb veileder. Presenteres i egen 
rapport. 
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4.13 STØY 
Selv om selve næringen som skal etableres her ikke er en støyende virksomhet, vil det bli økt 

trafikk etter at butikken åpner. Dette vil bidra til mer støy til omgivelsene. Det vil derfor bli 

gjort en støyvurdering for å se på dens påvirkning for omkringliggende områder. 

Vurderingen vil bli gjort med utgangspunkt i retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T-1442/2016. 

Fremlegges i egen rapport. 

 

4.14 OVERFLATEVANN/VANN- OG AVLØP 
Området er preget av mye nedbør, noe som gir store mengder overflatevann. Det må derfor 
gjøres en utredning hvor man finner løsninger for å behandle overflatevannet.  
Videre må man også undersøke hvordan vann, avløp og overvann for området skal løses.   
Fremlegges i egen rapport som skal basere seg på 3d modeller, lokalkunnskap og tegninger.  
 

4.15 KLIMA OG KLIMAENDRINGER 
Frøya er et svært værutsatt område med mye regn og vind. Her må blant annet plassering av 
bygget i forhold til vær utredes. Det må også ses på utformingen av bygget i forhold til 
klimaet man har her, og man må ta hensyn til at klimaet kan endre seg i fremtiden. Man må 
også gjøre rede for avbøtende tiltak.  
Dette skal belyses i eget tema i beskrivelsene.  
 

4.16 VANNKAPASITET 
Eksisterende butikk, og planlagt ny butikk tilhører samme vannverk. Likevel vil det bli gjort 
en beregning av vannbehovet til den planlagte næringen. Drikkevannsforsyningen og 
leveringskapasiteten til vannverket må vurderes. Det må også gjøres en vurdering i forhold 
til slukkevannkapasitet. 
Dette blir redegjort for i beskrivelsene. 
 

4.17 DRIKKEVANNSKILDE 
De arealmessige forholdene til Hammervatnets nedslagsfelt må utredes og avklares. Man må 
da se på hvor langt nedslagsfeltet strekker seg, og om tiltaket kan få konsekvenser for dette. 
Vurderingen baserer seg på blant annet informasjon fra NVE (www.nevina.nve.no). Om 
nødvendig må avbøtende tiltak også vurderes.  
Fremlegges i beskrivelsene som skal basere seg på 3d modeller, lokalkunnskap og tegninger. 
 

4.18 GEOTEKNISK VURDERING 
Området ligger under marin grense, og det må derfor vurderes om det kan være 
utfordringer knyttet til kvikkleire eller sprøbruddmateriale i forhold til planlagt bebyggelse.  
Geoteknisk vurdering vil bli utført av fagkyndig og fremlegges i egen rapport. Det er opp til 
fagkyndig å bestemme hva denne vurderingen skal bygges på, om det blir tatt utgangspunkt i 
registrerte kartdata og annen tilgjengelig informasjon eller om det blir gjennomført en 
feltundersøkelse.  
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4.19 UNIVERSELL UTFORMING 
Området skal være universelt utformet. Dette må utredes for å finne gode løsninger. 
Dette skal utredes i beskrivelsene. 
 

4.20 ALTERNATIV PLASSERING 
Området ligger i LNF-område, og er dermed ikke avsatt til næring. På grunn av dette må 
realistiske alternative plasseringer belyses og vurderes. 
Det skal derfor utarbeides en egen redegjørelse for dette. 
 

4.21 TILTAKETS ESTETISKE PÅVIRKNING PÅ OMRÅDET OG EKSISTERENDE 
BEBYGGELSE 

Det ligger noe bebyggelse innenfor planområdet, samtidig som det ligger boligbebyggelse 

like sør for planområdet. Det må gjøres en vurdering på hvordan den nye bebyggelsen skal 

se ut i forhold til resten, og hvilken påvirkning utformingen får for eksisterende bebyggelse. 

Det er ønskelig at ny bebyggelse skal gli inn i området og ikke skille seg ut i stor grad. 

Det skal ved hjelp av sol/skygge analyser og illustrasjon utredes i beskrivelsene.  
 

4.22 PLANENS PÅVIRKNING PÅ MILJØ 
Det skal gjøres rede for planens påvirkning på miljø, og virkningen med sikte på å nå et mål 
om lave klimautslipp i et livsløpsperspektiv.  
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MELDING OM FASTSATT PLANPROGRAM  
 

 

Kommunestyret behandlet i møte 28.03.2019 sak 42/19. Følgende vedtak ble fattet: 

 
Vedlagte forslag til planprogram (datert 18.02.2019) for Hammervolden Næringsområde, gnr. 10, 

bnr. 1 m.fl. fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. 

 

Enstemmig. 
 

 

I henhold til forskrift om konsekvensutredning blir fastsatt planprogram sendt til dem som har gitt 

uttalelse til forslaget.  

 

Til orientering vedlegges kopi av saksprotokollen og saksfremlegget.  

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.  

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Tina Eltervåg 

Arealplanlegger 

 

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen signatur.  
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INNLEDNING 

Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven $8- 

12 av reguleringsplan for Hammervolden Næringsområde, gnr. 10, bnr.1 m.fl., i Frøya kommune, heretter referert som Hammervolden. 

Vurderingen er basert på paragrafene i Naturmangfoldsloven og kjente registreringer av arter, naturtyper, osv. ligger til grunn for vurderingen. 

Firmaet Rose Haugen er et enkeltmannsforetak eid og drevet av Rune Haugen. Undertegnede er utdannet cand.scient. marin biologi, og har 

utført et større antall undersøkelser, med påfølgende vurderinger og rapporter i maritime områder. Undertegnede er dessuten ornitolog, og har 

utarbeidet viltrapporter, gjennomført feltundersøkelser og mange utgreiinger ifm. arealplaner, forvaltningsplaner osv. for en rekke offentlige 

institusjoner og private foretak.  

 

METODIKK OG RESULTAT 

Vurderingene er basert på paragrafene i Naturmangfoldsloven $8- 12. Kjente registreringer som ligger tilgjengelig på internett er undersøkt for 

å vurdere reguleringsplanen opp mot enkelt arter, arter samlet sett og økosystemer, samt vernede områder og områder med spesiell status. 

Resultater fra undersøkelsen og vurderingen er presentert på de neste sidene i tabell form. Undersøkelsen har lagt vekt på registreringer i 

artsdatabanken, i og i nærhet til reguleringsplan, og for rødlistede arter er det lagt vekt på fugler og pattedyr, da det er det som er registrert av 

rødlistede arter i de høyeste kategoriene. Ingen registreringer av flora og lav i kategoriene CR, EN og VU. Undersøkelsen i artsdatabanken ble 

utført for Hammervolden og tilgrensende områder. Tilgrensende områder er 2,0 km fra ytre grense av reguleringsplanene i alle 

himmelretninger (se Kart 1). 



 

Kart 1: Kart over Hammervolden i Frøya kommune. Inntegnet med blå ramme viser området som er undersøkt i artdatabanken for registrerte rødlistede 

arter. Blå ramme for undersøkelsen er 2 km fra det planlagte regulerte området Hammervolden. 



Det ideelle for denne undersøkelsen ville vært en undersøkelse i felt spredt over flere besøk hvor en kombinasjon av lytting og befaring i og 

rundt det planlagte boligområde i Hammervolden. Slike feltundersøkelser baserer seg ofte på lite kunnskap om et område og / eller mistanke 

om sårbare arters tilhold og observasjoner av disse. Det er ikke gitt informasjon til undertegnede som har bekreftet et behov for 

feltundersøkelse. Behovet ville vært på generelt basis og da det det ikke har kommet informasjon som skulle tyde på et behov, har dette ikke 

blitt gjennomført. Videre er de tilgrensende områdene i flere retninger i stor grad bebygd av boliger, så det er liten grunn til å tro at en slik 

undersøkelse skulle avdekke særlige forhold iht Naturmangfoldsloven som skulle ha vesentlig betydning for denne planen i Hammervolden. 

 Vurdering ut i fra NATURMANGFOLDSLOVEN  $8- 12 
§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET «Sjekk» VURDERING TILTAK 

I Vurdere hvor sterke føringer planen 
gir for fremtidig arealdisponering 
 
II Vurdere hvor mye naturmangfold 
som berøres 
 
III Vurdere om tilstanden i en 
vannforekomst påvirkes 
 
IV Vurdere om naturmangfoldet som 
påvirkes er rødlistet eller om området 
er vernet, eller annen status som 
verdifull 

Arter (rødliste status); 
www.artsdatabanken.no 
 
 
 
 

Ja  CR: lomvi 
EN; makrellterne, krykkje, vipe, 
VU; lunde, sjøorre, teist, sothøne, storspove, oter, Fisk 
(VU); ål (i de fleste vatn) 
NT; fiskemåke, ærfugl, stær, gulspurv, sivspurv, bergirisk, 
lirype, vaktel, hare 

Verneområder; www.naturbase.no  Nei Det er ingen vernede områder i nærhet til det området 
som søkes regulert i Hammervolden. Nærmeste er 4,5 
km unna, på Inntian.  Et Næringsområde på 
Hammervolden vil ikke påvirke det vernede området på 
Inntian. 

Viktig kulturlandskap; 
www.naturbase.no 

 Nei Det er ingen helhetlige kulturlandskap som er registrert 
i naturbase i de nærmeste kilometerne. Det nærmeste 
ligger omtrent 3,9 km unna, i øst på Inntian. 

Naturtyper; www.naturbase.no   Nei Ingen viktig naturtype i og rett ved Hammervolden. 
Nærmeste viktig naturtype ligger utenfor 
Hamarvikbukta, ca. 800 m i fra det området som søkes 
regulert på Hammervolden. Det er et gruntvanns- 
område. Reguleringsplanen og bebyggelse av 
Hammervolden vil ha ingen negativ innvirkning på 
denne naturtypen.  



Verna vassdrag; www.nve.no 
 

 Nei Det er ingen vernede vassdrag i nærheten til det 
planlagte regulerte området. Nærmeste ligger inne på 
Hitra, og denne reguleringsplanen vil ikke ha noen 
betydning for det vernet. 

Miljøregistrering i skog (MiS); 
www.skogoglandskap.no 

 Nei Ingen MiS i nærhet til Hammervolden, og ingen på 
Frøya i sin helhet. Dermed ingen påvirkning for 
registreringer gjort i MiS.  

Andre utgreiinger og rapporter; 
kommunale viltkart o.l. 

Ja  «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 
2017». Utført av Miljøfaglig Utredning AS. Der ble 
Hammervolden utpekt til undersøkelse. I rapporten er 
området som skal reguleres karakterisert som fattig 
beiteeng, der en bl.a. gjorde to funn av gul 
slimvokssopp (VU), en sjelden oseanisk beitemarksopp. 
Planlagt næringsområde i Hammarvolden vil ha negativ 
innvirkning på denne soppens tilstedeværelse der. Den 
vil ikke ha grunnlag for videre tilstedeværelse i det 
området som blir utbygd. Denne soppen ble for øvrig 
funnet ved to andre steder på Frøya under sammen 
undersøkelsen (iht. Rapport; «Supplerende 
naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017». Ingen 
kjente andre registreringer utover de som er blitt 
undersøkt her, iht. kommunen. 

§9 
FØRE VAR PRINSIPPET 

   

Vurdere om det foreligger en risiko og 
da skal ikke mangel på kunnskap 
brukes som begrunnelse for å unnlate 
å treffe forvaltningstiltak 

Fare for alvorlig skade på 
naturmangfoldet 

 Nei Det vurderes til at ingen alvorlig skade eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet vil skje ved en 
utvidelse/etablering av næringsområde med veier. Det 
anbefales derimot at «føre var-» prinsipper benyttes, og 
at man bl.a. sikrer at forurenset vann og avløp er 
kontrollert og ikke medfører avsig til bekker.  

Fare for irreversibel skade på 
naturmangfold 

 Nei 

Bruk «Føre var», er det behov for 
handleplikt? 

Ja  

§ 10    



ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG 
SAMLET BELASTNING 

Vurdere alle mulige påvirkninger ut fra 
en samlet vurdering. 
 
 

Samle alle registeringer til en felles 
vurdering. Vil planlagt 
«inngrep/tiltak/aktivitet» medføre 
stor belastning i sum på 
arter/økosystem? 

 Nei Ved en total vurdering basert på kjente registreringer 
vedrørende arter, vernede områder og viktige 
naturtyper og økosystemene deres iht. 
Naturmangfoldsloven $8 til $12 er det sannsynlig at 
belastingen for enkelt arter i området og/eller 
økosystem i sum vil bli liten. Det er kun en registrering 
som tyder på at (sårbare, truede) arter vil bli lokalt 
berørt. Det er gul slimvokssopp som er kategorisert som 
sårbar (VU). Den finnes andre steder på Frøya, så den vil 
ikke forsvinne lokalt, kun fra Hammervolden. 
Økosystemet rundt planlagt næringsområde med veier 
vil utover dette ikke medføre endringer for arters eller 
økosystems utvikling og overlevelse. 

§11 KOSTNADENE VED 
MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV 
TILTAKSHAVER 

   

Vurdere om det kan dokumenteres  
kostnader knyttet til forringelse eller 
skader 

Tiltakshaver skal dekke kostnader 
ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet. 

Ja  Avløp sikres mot avrenning slik at eutrofiering og 
forurensing forhindres ifm med byggefasen, og etter at 
næringsbygg og veier er etablert. 

§12 
MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG 
DRIFTSMETODER 

   

Vurdere eventuelle driftsmetoder og 
teknikker som skal brukes hvis det er 
aktuelt 

Er byggemetoden og driftsmetoden 
forsvarlig for miljøet? 

Ja  Anbefaler at det vises aktsomhet under byggefasen, slik 
at det tas hensyn til hekke- og yngletiden, og at det 
sikres mot utslipp i bekker og naturen ellers. Bør det stilles krav til andre 

byggemetoder og driftsmetoder? 
 Nei 

 

 

 



KONKLUSJON 

Denne undersøkelsen er basert på Naturmangfoldsloven $8- 12. Funn og vurderinger er utført ut i fra offisielle databaser på internett 

vedrørende registreringer, med hovedvekt på alle rødlistede arter, vernede områder, viktige naturtyper o.a. viktige miljøregisteringer, samt 

supplerende opplysninger sendt fra Frøya kommune. Det er «Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017». Utført av Miljøfaglig 

Utredning AS. 

Undersøkelsen viser at det er registrert relativt mange arter som er rødlistede innenfor en «radius» på ca. 2,0 km fra det planlagte regulerte 

området ved Hammervolden. Det legges vekt på arter som tilhører kategoriene CR (kritisk truet), EN (nært truet) og VU (Sårbar). Vipe i kategorien 

nært truet (EN), samt gul slimvokssopp av kategorien VU er registrert i området som søkes regulert. Rett utenfor Hammervolden er storspove og 

vipe registrert flere ganger. I området rundt (inntil 1- 2 km unna) er det registrert en rekke arter, i hovedsak fuglearter. En i klassen CR, lomvi, en 

sjøfugl. Sjøfugl vil ikke ha noen negativ påvirkning ved en utvidelse av et byggefelt ved Hammervolden. Av de artene som er registrert av EN og 

VU er det ingen som er typisk for de type biotoper som Hammervolden representerer, unntatt gul slimvokssopp, og til en hvis grad vipe og 

storspove. De andre artene er knyttet til hei, sjø-, vann- og våtmarksområder.   

Det er ingen registeringer i området som tyder på at rødlistede arter av flora vil bli berørt, ei heller er det gjort registeringer i MiS 

(Miljøregisteringer i Skog). Gul slimvokssopp (VU), som er en sjelden oseanisk beitemarksopp er registrert på Hamarvollen, og dens utbredelse 

vil bli berøres av denne reguleringen for næringsområde på Hammervolden. Lokalt vil ikke dens utbredelse trues da den er registrert minst to 

andre stede i kommunen i de senere år. Det er ingen vernede vassdrag eller andre vernede områder i nærheten. Likeledes er ingen helhetlige 

kulturlandskap registrert og ingen viktige naturtyper i eller i nærhet til Hammervolden. Nærmeste viktige naturtype, er gruntvanns- områder i 

sjø utenfor Hamarvika, men de vil ikke ha noen negativ påvirkning av denne reguleringen for næringsområde på Hammervolden. 

En lokalisering av et næringsområde på Hammervolden med veier er lite negativt for økosystemet, biotopen, vernede og rødlistede arter generelt 

og likeledes andre verdifulle landskap og naturtyper. Dette da det er kun er en registrert art i kategorien sårbar (VU), som vil miste en biotop, 

men den har utbredelse andre steder i kommunen. Området ligger tett inn til eksisterende bebyggelse, riksvei og kulturmark, og er således sterkt 

berørt av menneskelig påvirkning allerede. Det er få biologiske ressurser som trues, når en ser det i sammenheng med at det er kun to registrerte 

rødlistede arter i selve planlagt regulert område. Samtidig er det ingen områder med spesiell vernestatus som vil påvirkes. Ut i fra kjente 

registeringer er det ingen viktige biologiske ressurser som går tapt ved etablering av Hammervolden. Området er ut i fra kjente opplysninger ikke 

unikt hverken regionalt eller lokalt for Frøya. Størst hensyn må vises til avrenning til bekker og til aktiviteter under byggefasen under hekke- og 

yngletiden. Totalt sett er det derfor en gunstig plass å regulere for næringsområde og tilhørende vei iht. Naturmangfoldsloven $8- 12. 



Ideelt sett burde området vært gjenstand for en befaring i hekke- og yngletiden. Slike befaringer bør gjennomføres flere ganger før en evt. har 

gode nok data til å konkludere. Befaringer blir oftest gjort iht. pålegg, mistanker eller kunnskap som tilsier at det er arter som har tilhold i området 

med en slik status at en ønsker å dokumentere dette. Den type mistanke eller kunnskap har ikke blitt kjent under denne undersøkelsen.  

Det anbefales at føre var- prinsipper brukes og at evt. kloakk og forurenset vann, samt evt. spill fra oljesøl blir sikret fra avrenning til grunn og 

ned i bekker. Totalt sett vurderes det til at det planlagte regulerte næringsområdet Hammervolden vil ha liten negativ påvirkning for både for 

enkelt arter, økosystem, og naturtyper. 

 

Rune Haugen 

09. desember 2018. 
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1. INNLEDNING 

 

Naturmangfoldutredningen er gjennomført i forbindelse med planforslag til detaljreguleringsplan for 

Hammervolden næringsområde (COOP Hamarvik) på Frøya (Figur 1). I henhold til Fylkesmannens 

krav til planarbeidet er det gjennomført en ny naturmangfoldkartlegging av planområdet fordi 

«området er et gammelt kulturlandskapsområde, og det ligger både kystlynghei og myr inne i 

planområdet». Det er tidligere gjennomført en vurdering av reguleringsplanen iht. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12 (Haugen, 2018), basert på eksisterende informasjon i offentlige 

databaser. Området er kartlagt iht. DN håndbok 13 av Miljøfaglig utredning AS i 2017 

(Miljødirektoratet, 2018a). Rambøll har gjennomført en supplerende helhetlig kartlegging av 

planområdet i 2019. Rapporten presenterer resultatene fra kartleggingen og foreslår tilpasninger 

og avbøtende tiltak for å minimere skadene på områdets naturmangfold. 

 

 

Figur 1: Hammervolden næringsområde ligger sørøst på Frøya, en øykommune vest i Trøndelag 

(maps.google.com). 
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2. METODE 

2.1 Definisjon av planområde og influensområde 

Planområdet omfatter arealer som vil eller kan bli direkte berørt av tiltaket gjennom arealbeslag 

eller annen fysisk påvirkning. Planområdet som her beskrives og vurderes er hentet fra et utsnitt 

av reguleringsplankartet tilsendt per mail 23.08.2019. Området som blir berørt er hovedsakelig 

området BF (Figur 2). Influensområdet er det totale arealet som kan forventes å bli påvirket av 

tiltaket på kort og lang sikt, både direkte og indirekte. Dette omfatter for eksempel større 

funksjonsområder for arter, viktige vilttrekk, vassdrag nedstrøms og økologiske 

landskapssammenhenger. For dette prosjektet omfatter influensområdet det omkringliggende 

kulturlandskapet. Tiltakets virkning på influensområdet er beskrevet der det er relevant. 

 

 

Figur 2: Avgrensningen av planområdet følger reguleringsplankartets grenser (utsnitt tilsendt per mail 

23.08.2019).  
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2.2 Datainnsamling 

Datagrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og kartinnsyn, supplert 

med informasjon fra befaring av området i vekstsesong. Offentlig tilgjengelig informasjon er blant 

annet hentet fra Naturbase og Artskart. Området ble kartlagt iht. anerkjent metodikk (jf. kapittel 

2.3) den 18. september 2019. Observerte naturverdier og -mangfold ble registrert i appen Collector 

for ArcGIS. Dataene ble videre behandlet og fremstilt på kart med ArcGIS Online. 

2.3 Beskrivelse av naturmangfoldet  

I naturmangfoldlovens § 3 er naturmangfold definert som biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 

påvirkning. Biologisk mangfold er videre definert som mangfoldet av økosystemer, arter og 

genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse 

komponentene. Fagrapporten for naturmangfold er basert på en vurdering av følgende elementer: 

Landskapsøkologi og økosystemtjenester 

- Lokalklima i området (bioklimatisk sone og seksjon) 

- Landskapsområde, underregion og landskapsregion iht. Nasjonalt referansesystem for landskap 

- Landskapsøkologiske sammenhenger 

- Forsynende og regulerende økosystemtjenester, og verdien av disse iht. NOU 2013:10. 

Økologiske funksjonsområder for vilt og fisk 

- Områdets funksjon for naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, og fisk, f.eks. 

iht. DN håndbok 11 om Viltkartlegging 

- Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art, slik som gyteområde, oppvekstområde, 

vandrings- og trekkruter, beiteområde, hiområde, myte- eller hårfellingsområde, 

overnattingsområde, spill- eller parringsområde, trekkvei, yngleområde, overvintringsområde 

og leveområde (Naturmangfoldloven § 3 (r)). 

Naturtyper 

- Utvalgte naturtyper iht. Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 

- Viktige naturtyper (A/B/C-verdi) etter DN håndbok 13 om Kartlegging av naturtyper og 

verdisetting av biologisk mangfold 

- Rødlistede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 

- Viktige livsmiljøer i skog iht. Miljøregistrering i Skog (MiS) 

- Øvrige naturtyper iht. Natur i Norge systemet (NiN 2.0). 

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

- Rødlistede arter i kategoriene NT, VU, EN og CR (nær truede og truede), jf. Norsk rødliste for 

arter. 

- Ansvarsarter; arter med forekomst i Norge som utgjør over 25 % av den europeiske bestanden 

- Fredede arter; arter fredet etter naturvernloven fra 1970 eller gjennom internasjonale 

konvensjoner 

- Prioriterte arter; arter utnevnt og sikret etter naturmangfoldloven fra 2009 samt egne forskrifter 

- Andre spesielt hensynskrevende arter; arter Miljødirektoratet mener bør gis spesiell 

oppmerksomhet, som ikke fanges opp av øvrige kriterier 

- Arter med livskraftige bestander i Norge (LC) omtales med hensikt om å illustrere diversitet 

Fremmede skadelige arter 

- Forekomster av arter i risikokategoriene PH, HI og SE (potensielt høy, høy og svært høy risiko), 

jf. Fremmedartslista.  

- Behovet for spredningshindrende tiltak iht. aktsomhetskravet i Forskrift om fremmede 

organismer (2015, § 18). 
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2.4 Forbehold 

Rapporten er gjeldende med følgende begrensninger og forbehold: Tiltaksområdet er kartlagt på 

grunnlag av tiltaksgrensene gjengitt i kapittel 2.1. Vurderingene i rapporten er kun gjeldende for 

det gitte tiltaksområdet. Ved eventuelle endringer eller utvidelser av tiltaksområdet må ny 

vurdering gjennomføres av fagressurs. Videre tas det forbehold om at det kan finnes uoppdagede 

naturelementer av verdi, som verken er fanget opp i offentlige databaser eller ved den 

prosjektspesifikke kartleggingen. Dette kan for eksempel skyldes tidspunktet for kartleggingen 

siden forskjellige arter og artsgrupper har forskjellige vekstmønster gjennom sesongen. For 

eksempel er noen arter mest (eller kun) fremtredende om våren, mens andre ikke er synlige før til 

høsten. I tillegg vil artenes størrelse og adferd påvirke sannsynligheten for å bli observert i løpet 

av kartleggingens begrensede tidsrom. Sannsynligheten for at det finnes uoppdagede 

naturelementer av verdi er vurdert som relativt lav. 
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3. OMRÅDETS NATURMANGFOLD 

3.1 Lokalklima og landskapsøkologi 

Tiltaksområdet ligger i boreonemoral bioklimatisk sone (BN) (Moen, 1998) og sterkt oseanisk 

seksjon (O3) (Artsdatabanken, u.å.). Boreonemoral sone er den «varmeste» bioklimatiske sonen i 

Norge, der den danner overgang mellom den nemorale lauvskogregionen og den sørlige boreale 

barskogsregionen. Sonen strekker seg i et tynt belte langs kysten fra svenskegrensa til Fosen. 

Sterkt oseanisk seksjon finnes langs kysten av Sør-Norge fra Vest-Agder til Lofoten. Oseanisk klima 

innebærer høy humiditet og liten temperaturamplitude gjennom året. Tiltaksområdet ligger på et 

tykt løsmasselag av torv og jord over kalkfattig granitt i berggrunnen. I kombinasjon med områdets 

topografi har dette resultert i dannelsen av typiske naturtyper for området: lynghei, nedbørsmyr 

og eng. Frøya er karakterisert av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige av høy 

luktfuktighet (Moen, 1998). Tiltaksområdet er i tillegg del av et større sammenhengende 

kulturlandskap som har vært i drift over meget lang tid. Rovdyrfrie beiter og store lyngheiarealer 

har gitt gode vilkår for sauehold. Det har tidligere vært gjennomført torvuttak i stor skala på 

nedbørsmyrene. 

3.2 Naturtyper og arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

Øst i planområdet ble det registrert en naturbeitemark på 13,8 daa ved undersøkelsene i 2017. 

Lokaliteten er definert som en fattig beiteeng med verdi B iht. DN håndbok 13 (Direktoratet for 

naturforvaltning, 2007). Den er beskrevet som en naturbeitemark i overgang mot sterkt endret 

mark med engpreg på den ene siden og mot kystlynghei på den andre siden (Miljødirektoratet, 

2018a). Engarealet består hovedsakelig av semi-naturlig eng med gjødselpreg, men har stedvis 

tendenser til våteng. Karplantefloraen er artsfattig og dominert av eng- og myrplanter, inkludert 

litt naturengplanter som tepperot, engfrytle, geitsvingel og gulaks. Blant annet noe slåttestarr vitner 

om overgang mot våteng. Litt beitemarksopp finnes spredt, med arter som papegøyevokssopp, 

skjør vokssopp, seig vokssopp og gul småkøllesopp. I tillegg ble det gjort to funn av gul 

slimvokssopp (Gloioxanthomyces vitellinus) (VU), en sjelden oseanisk beitemarksopp 

(Miljødirektoratet, 2018). Se lokalitetens faktaark i naturbase for ytterligere opplysninger fra 

registreringen i 2017. Funnene av gul slimvokssopp ble ikke registrert i Artsdatabankens artskart. 

Arten ble gjenfunnet på tre lokaliteter ved Rambølls undersøkelser i 2019, hvorav én lokalitet er 

innenfor planområdet (figur 3, figur 4). Arten er vanligst i magre kulturmarksenger (eks. 

naturbeitemarker) og andre åpne grasmarker langs Vestlandskysten. Semi-naturlig eng er vurdert 

som sårbar (VU) på rødlista for naturtyper (Artsdatabanken, 2018a). Gjengroing på grunn av 

opphør av bruk og skjøtsel er sannsynligvis den viktigste negative påvirkningsfaktoren.  

 

 

Figur 3: Gul slimvokssopp (VU). 
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Figur 4: Registrerte forekomster av rødlistede arter og naturtyper samt fremmede skadelige arter (ArcGIS online). 

 

Øvrige deler av planområdet (de vestre to tredjedeler) består av sterkt endret mark og nedbørsmyr. 

Myrflatene har opprinnelig vært fattig terrengdekkende nedbørsmyr med dominans av bjønnskjegg 

og røsslyng. De er i sin helhet tidligere torvtekt og området fremstår i dag som en overgangstype 

mot fastmark. Enkelte «bløthull» finnes og området er relativt tuete, både på grunn av torvtekking 

og lengre tids beite. Det ble registrert bjønnskjegg, røsslyng, krekling, dvergbjørk, multe, 

blokkebær, kvitlyng, skrubbær, tepperot, rødtvetann, torvmose, bjørnemose og grå reinlav. 

Fuktigere og mer engaktige områder hadde større andeler gress, starr, siv og urter, blant annet 

rødsvingel, knappsiv, markfrytle, engfrytle, myrmjølke, balderbrå, marikåpe, krushøymol, ryllik, 

kløver, føllblom, engfiol, engsyre, groblad, pengeurt, vassarve, krypsoleie, veitistel og arve. Det ble 

ikke observert rødlistede plantearter. Både sterkt endret mark, opparbeidet eng og torvtekt 

nedbørsmyr er av lav verdi for naturmangfold og det observerte artsmangfoldet er trivielt.  
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I Artsdatabankens Artskart er det i perioden 2013-2019 registrert vipe (Vanellus vanellus) (EN), 

storspove (Numenius arquata) (VU), vannrikse (Rallus aquaticus) (VU), stær (Sturnus vulgaris) 

(NT) og fiskemåke (Larus canus) (NT), næringssøkende og under forflytning innenfor planområdet. 

Vipe og storspove ble i tillegg registrert med mulig reproduksjon i 2016. Det er også observert 

rødvingetrost, bjørkefink, sidensvans, rugde, gråtrost, ringdue, låvesvale, svarttrost, 

enkeltbekkasin, dompap og hærfugl (alle LC) de siste fem årene, hvorav gråtrost (Turdus pillaris) 

og bjørkefink (Fringilla montofringilla) er ansvarsarter. I omkringliggende områder er det registrert 

ytterligere observasjoner av truede fuglearter tilknyttet kulturmark, myr, lynghei, ferskvann og sjø. 

Overnevnte arter benytter sannsynligvis planområdet, men har tilgang på alternative habitater i 

nærområdet. 

3.3 Fremmede skadelige arter 

Ved befaringen ble det observert fem områder med sitkagran (Picea sitchensis) (SE) (figur 4). Arten 

sprer seg ved hjelp av frø fra plantede bestand og forekommer ofte på Vestlandet. Den er vurdert 

til å ha stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt (Artsdatabanken, 2018b). 

 

 

Figur 5: Ved Rambølls befaring ble det observert fem områder med sitkagran, hvorav de største forekomstene var 

på sterkt endret mark. 
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4. VURDERING 

 

Ifølge reguleringsplankartet er utbyggingen hovedsakelig plassert i de østre to tredjedelene av 

planområdet, mens vestre tredel forblir relativt urørt (figur 2). Dette medfører at naturbeitemarka 

(VU) og én av tre forekomster av gul slimvokssopp (VU) bygges ned. De øvrige to forekomstene vil 

trolig forsvinne på grunn av redusert/opphørt beite. Endringene i jordbruket de siste 20-30 årene 

har gjort at mange jordbruksarealer er lagt brakk eller lagt ut til beite. Eiendommene i kommunen 

er fragmenterte og de fleste bøndene har kompliserte leieavtaler for jordbruksarealer, mange også 

på åremål, noe som kompliserer arbeidet med langsiktig skjøtsel. Det er uheldig at et 

sammenhengende kulturlandskap fragmenteres. I henhold til naturmangfoldloven skal det tas 

utgangspunkt i en lokalisering som ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 

bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Det bør 

vurderes om ikke de mindre viktige delene av planområdet i større grad kan benyttes, slik at 

naturbeitemarka kan bevares. Merk at skjøtselen av enga må opprettholdes for å bevare og 

videreutvikle naturmangfoldverdiene.  

 

Dersom utbyggingen berøres forekomstene av sitkagran bør disse fjernes i forkant av utbyggingen. 

Dette skal gjennomføres på en slik måte at sannsynligheten for spredning minimeres, og helst i 

henhold til miljødirektoratets veileder for håndtering av vegetasjon og løsmasser med fremmede 

skadelige plantearter (Miljødirektoratet, 2018b). All nyetablering av grøntarealer (trær, busker, 

stauder mm.) skal skje med hjemmehørende arter, og uten bruk av arter som står på 

Fremmedartslista (Artsdatabanken, 2018b). 



Rambøll - Hammervolden 

 

  

 

12/12 

5. REFERANSER 

 

Artsdatabanken (u.å.) Artskart. Tilgjengelig fra: https://artskart.artsdatabanken.no/  

Artsdatabanken (2018a) Norsk rødliste for naturtyper. Tilgjengelig fra: 

https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper  

Artsdatabanken (2018b) Fremmedartslista 2018. Tilgjengelig fra: 

https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018 

Artsdatabanken (2015) Norsk rødliste for arter. Tilgjengelig fra: 

https://www.artsdatabanken.no/Rodliste 

Bakkestuen, V., Erikstad, L. & Halvorsen, R. (2008) Step-less models for regional environmental 

variation in Norway. Journal of Biogeography, 35. Tilgjengelig fra: 

http://horizon.science.uva.nl/scge2010-wiki/lib/exe/fetch.php?media=step-

less_models_for_regional_environmental_variation_in_norway_bakkestuen_et_al._2008.pdf  

Direktoratet for naturforvaltning (2007) Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 

mangfold. DN-håndbok 13, 2.utgave 2006 (oppdatert 2007). Tilgjengelig fra: 

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/54/Håndbok%2013%20080408_LOW.pdf  

Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) 

Haugen, R. (2018) En vurdering av reguleringsplan for Hammervolden, Frøya iht. 

Naturmangfoldsloven. Prosjektspesifikk rapport av firmaet Rose Haugen. 

Helstad, Ø. (2019) Svar – Intern høring – Planforslag detaljreguleringsplan Hammervolden 

næringsområde – COOP Hamarvik. Notat til Espen Skagen 26.07.2019, saksnr. 17/2642. 

Miljødirektoratet (u.å.) Naturbase kart. Tilgjengelig fra: https://kart.naturbase.no/ 

Miljødirektoratet (2019) Kartleggingsinstruks. Kartlegging av naturtyper etter NiN2 i 2019. 

Veileder M-1287|2019. Tilgjengelig fra: 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1287/m1287.pdf  

Miljødirektoratet (2018a) Naturbase faktaark. Naturtyper: Hammarvolden. Utdrag fra Wangen, K., 

Tellnes, S. & Gaarder, G. (2018) Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune 2017. 

Miljøfaglig utredning. Tilgjengelig fra: https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00117849  

Miljødirektoratet (2018b) Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og 

forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter. Rapport M-982. 

Tilgjengelig fra: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M982/M982.pdf 

Moen, A. (1998) Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens Kartverk, Hønefoss. Tilgjengelig 

fra: https://www.nb.no/nbsok/nb/6cb6ce7881b7e83fd165251271eeec03?lang=no#7  

Naturmangfoldloven, Lov om forvaltning av naturens mangfold (LOV-2009-06-19-100) 

 

 



















Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

Rapport fra arkeol ogi sk
regi streri n g
Oppstart Coop Hamarvik, gnr 1 0/1 , 1 3, 3

Synne Husby Rostad, 05.12.2018



[TIttel] 2/13

Saksnr. 201860729

Tiltak Oppstart på reguleringsplanarbeid for gnr 10/1,13,3,
Coop Hamarvik

Kommune, gnr/bnr Frøya, 10/1/13,3

Tiltakshaver Coop Hamarvik SA v Arnt Breivoll

Registreringsmetode Maskinell sjakting

Tidsrom for registrering 18.09-19.09.2018

Deltakere i felt Arkeologer Synne Husby Rostad, Reidar Øiangen

Maskinfører Sten Gøran Opsahl, KN Entreprenør A/S

Timer i felt inkl. reise 19

Timer for- og etterarbeid 7

INNHOLD

1 Sammendrag....................................................................................... 3

2 Bakgrunn for undersøkelsen................................................................ 3

3 Dokumentasjon ................................................................................... 5

4 Området.............................................................................................. 5

5 Metode ................................................................................................ 8

6 Om selve undersøkelsen og ev. funn ................................................... 9

7 Konklusjon ........................................................................................ 10

8 Vedlegg ............................................................................................. 11



[TIttel] 3/13

FIGURLISTE

Figur 1 Forsidebilde. Planområde Coop Hamarvik...........Feil! Bokmerke er ikke definert.
Figur 2 Våte forhold under graving, Coop Hamarvik. Foto: Synne Husby Rostad/Trøndelag
fylkeskommune ........................................................................................................ 4
Figur 3 Planområdet sett mot SØ. Foto: Synne Husby Rostad/Trøndelag fylkeskommune... 5
Figur 4 Planområde og beliggenhet.............................................................................. 6
Figur 5 Kulturminneregistreringer med Askeladden-ID................................................... 7
Figur 6 Planområdet og oversikt sjakter innenfor prognoseområdet.................................8
Figur 7 Oversikt sjakter innenfor planområdet.............................................................. 9

1 SAMMENDRAG

I forbindelse med oppstart reguleringsplansarbeid oppstart for gnr 10/1, 13, 3, Coop
Hamarvik, varslet Trøndelag fylkeskommune behov for arkeologiske registreringer av
traseen. Dette ble gjennomført i september2018.

Det ble åpnet i alt38 sjakter – hvorav ingen var funnførende.

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si
før år 1537, er automatisk freda etter § 4 i kulturminneloven (kml), og i henhold til
gjeldende forskrifter til kulturminneloven er fylkeskommunen delegert ansvaret for å
ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker.
Fylkeskommunen kan derfor kreve arkeologiske registreringer før en eventuell godkjenning
av planen/tiltaket, jf. Kml

I forbindelse med plan- og utbyggingssaker kan fylkeskommunen kreve at det foretas
arkeologiske registreringer forut for en eventuell godkjenning av planen/tiltaket.
Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel innebære en befaring eller registrering
av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen.

Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk freda
kulturminner som kunne komme i konflikt med tiltaket.
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Praktiske opplysninger

Undersøkelsen ble utført av arkeologer Synne Husby Rostad og Reidar Øiangen, Sør-
Trøndelag fylkeskommune 18 og 19. september 2018. Det ble i alt benyttet 19 timer i felt.
Maskinell flateavdekking ble utført av Sten Gøran Opsahl innleid fra KN Entreprenør. Det ble
benyttet en gravemaskin av type Hitachi 160 Zaxis 160LC (med belter), med skuffebredde
1,6 m på 17 tonn. Gravemaskinen ble benyttet i totalt 7,5 timer til avdekking av
matjordlaget.

Figur 1 Våte forhold under graving, Coop Hamarvik. Foto: Synne Husby Rostad/Trøndelag
fylkeskommune
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3 DOKUMENTASJON

Alle sjakter og ev. strukturer er dokumentert med tekst og foto. Sjaktene ble målt inn med
ALTUS APS-3 DGPS med CPOS korreksjon. Det ble oppnådd RTK fix/float og nøyaktighet
ned til 1 cm. Anleggsporene ble målt inn med samme måleutstyr og nøyaktighet. Alle
arkivverdige foto er tagget og lagt inn i fylkeskommunens fotodatabase, Fotoweb. kartene
er utarbeidet i ArcView versjon 10.6.1.

4 OMRÅDET

Planområdet ligger i Hamarvika, Frøya kommune og består av åpent, flatt til småkupert
beiteland med myr- og gressvegetasjon. Områdets utstrekning er ca. 150 x 200 m, høyde
over havet rundt 22-26 m. Planområdet grenser mot Nordfrøyveien i sør.

Figur 2Planområdet sett mot SØ. Foto: Synne Husby Rostad/Trøndelag fylkeskommune
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Figur 3 Planområde og beliggenhet
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Tidligere registreringer og funn

Det er gjort flere funn og registreringer av kulturminner i nærheten. 310 m SØ finner vi to
steinalderlokaliteter på Nordhammeren, Askeladden-ID: 220720-1 og ID: 220719-1. Videre
620 m NV finnes det to steinalderboplasser ved gårdene Sommaro og Nordli, ID: 16455-1
og ID: 16456-1. Det ble også høsten 2018 registrert tre nye steinalderlokaliteter på
Djupmyra, 600 m SV, ID: 243957, ID: 243958 og ID: 243959.

Figur 4 Kulturminneregistreringer med Askeladden-ID
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5 METODE

Det berørte området ble undersøktved bruk av gravemaskin, såkalt maskinell søkesjakting,
der det åpnes sjakter på 2-3 m bredde med ca. 15 m avstand ved hjelp av gravemaskin.
Med denne metoden vil kulturminner som er skjult under matjorda framtre som flekker med
avvikende farge og konsistens i undergrunnen. Det er også hensiktsmessig å sjakte for å
påvise eventuelle steinalderlokaliter/slått flint

Nesten halvparten av planområdet består av bløt myr. Potensialet for å gjøre funn fra
steinalder og bronsealder er knyttet til en undergrunn som har drenerende grus og andre
løsmasser. Det ble derfor bestemt å legge sjaktene på de tørreste partiene i sør.

Figur 5Planområdet og oversikt sjakter innenfor prognoseområdet
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6 OM SELVE UNDERSØKELSEN OG EV. FUNN

Det ble til sammen åpnet 38 mindre sjakter, hvorav ingen var funnførende. På grunn av
dårlig undergrunn og mye stein i bunnen, ble det klart at muligheten for å gjøre funn
innenfor planområdet var liten. Det ble derfor fokusert på å grave små sjakter der det var
mulig. De små sjaktene ble nærmest da som prøvestikk ned i undergrunnen. Det var også
våtere og mer myr enn forutsett, og enkelte områder i sør nærmest veien var forstyrret av
moderne graving og landbruksaktivitet.

Figur 6Oversikt sjakter innenfor planområdet
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7 KONKLUSJON

Ved denne arkeologiske registreringen ble det ikke påvist noen nye automatisk freda
kulturminner.

Synne Husby Rostad, arkeolog
Trøndelag fylkeskommune
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8 VEDLEGG

Sjaktbeskrivelser

SJAKT MATJORD UNDERGRUNN PÅVISNING MERKNAD

1 30 cm Stor stein, grussand, myr Ingen Oversvømt

2 30cm Stein, grå sandgrus Ingen

3 45 cm Grå sandgrus, stein Ingen

4 40 cm Stein, grå sandgrus Ingen

5 40 cm Gråbrun ssnd Ingen Omrotet i sørvest.

6 30cm Berg Ingen Oversvømt

7 50 cm Berg Ingen

8 35cm Berg, grå sandgrus Ingen Oversvømt

9 30 cm Stein, grus Ingen Oversvømt

10 40 cm Grå kompakt sand Ingen Oversvømt

11 40 cm Grå kompakt sand Ingen Oversvømt

12 40cm Brungrå sand Ingen Oversvømt

13 60cm Blandet mørk brun
sandgrus, stein, torv

Ingen Omrotet

14 12 cm Berg Ingen Omrotet

15 25 cm Steinete med noe grå
sandgrus

Ingen

16 80 cm Fin sand Ingen Oversvømt

17 75 cm Oversvømt Ingen

18 90 cm Grå grov grus Ingen Oversvømt

19 1,8 m Fin brun sand Ingen

20 45 cm Forstyrret Ingen

21 50 cm Grå grussand Ingen Oversvømt

22 75 cm Oversvømt Ingen

23 80 cm Oversvømt Ingen

24 50 cm Grå sandgrus med steiner Ingen
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25 50 cm Oversvømt Ingen

26 76 cm Grå sandgus Ingen

27 63 cm Steinete med grov grus Ingen Oversvømt

28 70 cm Grov grå grus med steiner Ingen

29 30 cm Grå grov grus med steiner Ingen En bit uslått flint

30 35 cm Oversvømt Ingen

31 65 cm Steinete Ingen

32 60 cm Steinete Ingen

33 48 cm Steinete Ingen

34 95 cm Oversvømt Ingen

35 50 cm Oversvømt Ingen

36 45 cm Grå sandgrus Ingen

37 35 cm Steinete, noe grov grå grus Ingen

38 50 cm Grov grå sandgrus Ingen



Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632
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Bakgrunn og dagens situasjon 
Ifølge vedtatt planprogram for Hammervolden næringsområde skal det blant annet gjøres 

utredninger for: 

• Adkomst/avkjørsel 

• Trafikksikkerhet 

• Trafikkmengdeberegning 

• Gang- og sykkelveg 

I dette notatet vil alle de overnevnte temaene vurderes ut ifra dagens situasjon og endringer som 

følge av planforslaget.  

 

Figur 1: Oversiktskart som viser dagens avkjørsel, veier og bussholdeplass. 

Adkomst/avkjørsel 
Fra Nordfrøyveien er det i dag avkjørsel til planområdet via Lyngåsveien.  

Bussholdeplasser 
Det er etablert bussholdeplass like ved planområdet. For å komme fra planområdet til 

bussholdeplassen må man krysse Nordfrøyveien (Fv. 714). Bra bussholdeplassen går det daglig buss 

både nordover og sørover, samt at skoleruten kjører forbi her.  

Trafikkmengde 
Lyngåsveien: Det er ikke registrert ÅDT for Lyngåsveien. Det er derfor gjort beregninger ut ifra 

Statens vegvesen sin håndbok V713 for å beregne trafikkmengden her. Beregningene tar 

utgangspunkt i at en boenhet genererer 3,5 bilturer i døgnet. Det er i dag 14 boenheter som benytter 

seg av Lyngåsveien. Dette gir en beregnet ÅDT på 49.  

Nordfrøyveien (Fv.714): Ifølge vegkart.no har Nordfrøyveien en ÅDT på 2000.  
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Vegbredde 
Lyngåsveien: ca. 3,7 meter. 

Nordfrøyveien (Fv.714): ca. 6,5 meter. 

Fartsgrense 
Lyngåsveien: 50 km/t 

Nordfrøyveien (Fv.714): 60 km/t 

Trafikksikkerhet 
Det er ikke gjort trafikksikkerhetstiltak på Lyngåsveien eller Nordfrøyveien i dag.  

Gang- og sykkelveg 
Det er ingen gang- og sykkelveg langs Lyngåsveien eller Nordfrøyveien i dag. Frøya kommune har 

vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Nordfrøyveien forbi planområdet. Byggingen av 

denne gang- og sykkelvegen har ikke startet.  

Ulykker 
Det har blitt registrert en ulykke på Nordfrøyveien i 1988 (figur 2), men ingen ulykker siden da. Det er 

ikke registrert ulykkespunkt eller ulykkesstrekning.  

 

Figur 2: Viser lokalisering av registrert ulykker langs Nordfrøyveien. 
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Bevegelsesmønster innenfor planområdet og i nærområdet 
Innenfor planområdet er det Lyngåsveien som blir benyttet. Denne blir i størst grad benyttet av de 

som bor i området, men også av turgåere som benytter seg av denne for å komme videre frem i 

turterrenget. Lyngåsveien benyttes både av gående, syklende og av motoriserte kjøretøy.  

Det er mye trafikk langs Nordfrøyveien (Fv.714). Dette er en av hovedvegene på Frøya. Denne vegen 

knytter Frøya til tunellen som går til Hitra og gir vegforbindelse videre til fastlandet. Videre nordover 

går vegen videre forbi Sistranda, kommunesenteret i Frøya kommune.  

Det er ingen gang- og sykkelveg forbi planområdet langs Nordfrøyveien. Gang- og sykkelvegen som 

går langs Sørfrøyveien stopper like før bussholdeplassen nedenfor planområdet. Gående og syklende 

må i dag benytte seg av vegene gjennom boligområdene i nærheten, eller gå/sykle langs 

Nordfrøyveien.  
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget 

Adkomst/avkjørsel 
Man planlegger å lage ny avkjørsel fra Nordfrøyveien inn mot planområdet. Denne avkjørselen blir 

lagt like nord for avkjørsel til eksisterende avkjørsel til Lyngåsveien. Når ny avkjørsel blir etablert vil 

Lyngåsveien stenges med bom, slik at ny avkjørsel blir benyttet både av kunder til butikklokale og 

frem til eksisterende boliger. Ny avkjørsel vil dermed benyttes av både de som bor i området, de som 

kjører til turområdene, samt ansatte og kunder til forretningslokalet.  

Figur 3: Ny avkjørsel      Figur 4: Dagens avkjørsel 

Alternativer 
Gjennom prosessen med å finne løsning for ny avkjørsel har flere alternativer blitt vurdert. Faktorer 

som spilte inn var at man ønsket en stor utnyttelse av planområdet og kortest mulig omlegging av 

veien. Man endte derfor opp med løsningen som vises ovenfor, da denne bidrar til at man for 

utnyttet planområdet på en best mulig måte, og man slipper en lang omlegging av veien.  

Trafikkmengde 
Lyngåsveien: Trafikkmengden for den nye Lyngåsveien vil bestå av både eksisterende trafikkmengde 

som følge av boligene (ÅDT=49) pluss ny beregnet trafikkmengde som følge av forretningen som blir 

etablert. Beregning av trafikkmengde for forretningen blir også vurdert ut ifra Statens vegvesen sin 

håndbok V713. Der antar man at handelvirksomhet genererer 45 turer i døgnet pr. 100 kvm. 

Forretningen antas å få et areal på ca. 4400 m2. Dette gir en ÅDT på 1980. Total ÅDT blir 2029. Denne 

gjelder derimot ikke langs hele Lyngåsveien, men bare frem til forretningen. 

Nordfrøyveien (Fv. 714): Da butikken som man vil etablere innenfor planområdet allerede eksisterer 

et annet sted med samme adkomstvei (Fv. 714), antar man at trafikkmengden på veien vil være 

omtrent som i dag med en ÅDT på 2000.   

Vegbredde 
Vegbredden på den nye Lyngåsveien vil være 5 m som også gir god plass til gående og syklende.  

Nordfrøyveien (Fv.714): Vegbredden på Nordfrøyveien vil forbli uendret, også som følge av 

planforslaget.  
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Fartsgrense 
Fartsgrensen på ny avkjørsel fra Fv. 714 vil være uendret, og dermed 50 km/t etter endringer.  

Planforslaget vil heller ikke føre til endringer for fartsgrensen på Nordfrøyveien (Fv. 714). Den vil 

fremdeles være 60 km/t.  

Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhetstiltak som følge av planforslaget er å bevare veien som tidligere var avkjørselen fra 

Nordfrøyveien mot Lyngåsveien å sette av denne til turveg i plankartet. I praksis vil den gamle 

avkjørselen bli sperret med bom slik at bare myke trafikanter kan benytte seg av denne delen. Dette 

gjør at myke trafikanter har et alternativ til å benytte seg av den nye avkjørselen til butikken. 

Etablering av frisiktsone ved avkjørsel fra Lyngåsveien mot fylkesveien er også med å bedre 

trafikksikkerheten. Frisiktsonen er på 6x82m. Det blir også etablert en frisiktsone fra nye Lyngåsveien 

mot gamle Lyngåsveien på 6x20m. 

Når det gjelder frisiktsonen fra Lyngåsveien mot Nordfrøyveien er det her tatt med både frisiktsone 

til kryssende gang- og sykkelvei (8x20 meter) og videre til Nordfrøyveien (6x82 meter), se figur 5.  

 

Figur 5: Viser frisiktsone mot kryssende gang- og sykkelvei og mot Nordfrøyveien.  
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Bevegelsesmønster innenfor planområdet og i nærområdet 
Innenfor planområdet vil bevegelsesmønsteret få endringer. Motoriserte kjøretøy vil som følge av 

planforslaget videre benytte seg av ny avkjøring fra Nordfrøyveien for å nå eksisterende boliger samt 

for å komme frem til friluftsområder og turstier ovenfor planområdet. Gående og syklende vil 

fortsatt kunne benytte seg av Lyngåsveien. Starten på denne vegen vil bli noe mindre trafikkert på 

grunn av at det settes opp bom som hindrer motoriserte kjøretøy. Det vil altså bli mindre 

gjennomgangstrafikk på deler av Lyngåsveien.  

Som følge av planforslaget vil man få noen endringer i bevegelsesmønsteret i nærområdet til 

Hammervolden næringsområde. Som følge av planforslaget vil det etableres blant annet 

dagligvarebutikk. Dette gjør at de som bor i omkringliggende område får annen og kortere kjøreveg 

til dagligvarebutikk. Kortere veg kan også føre til at noen kan gå til butikken fremfor å kjøre bil.  
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Konklusjon 
Som følge av planforslaget vil avkjørselen fra Nordfrøyveien (Fv.714), flyttes et stykke nordover, og 

den eksisterende avkjørselen vil bli avstengt slik at den bare benyttes av myke trafikanter. Som følge 

av planforslaget vil ÅDT-en for deler av Lyngåsveien få en økning som følge av etablering av 

forretning. Man ser ikke på dette som en stor ulempe, da gående og syklende kan benytte seg av den 

gamle avkjørselen for å unngå den motoriserte trafikken. Bevegelsesmønsteret vil også bli noe 

endret som følge av planforslaget, da flere vil komme til å ta turen til butikkene her.  

Trafikksikkerhetstiltak som følge av planen vil være at den gamle avkjøringen benyttes av myke 

trafikanter, samt at det blir etablert frisiktsone fra ny avkjørsel mot fylkesveien og mot eksisterende 

delen av Lyngåsveien. Fartsgrensene for veiene i området er uendret.  

 

 

 



ROSANALYSE 1

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Sak: Reguleringsplan for Hammarvolden næringsområde

Forfatter: MayI. Andreassen

Reidun Sveen

Forslagsstiller til planforslag: Coop Hamarvik

Dato: 12.07.2019

SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER

Egen oppsummering i planensbeskrivelse under hovedpunktetVIRKNING

METODE
Mulige uønskede hendelser skal utfra en generell/teoretisk vurdering sorteresi
hendelser som kan påvirke planområdetsfunksjon, utforming m.m., oghendelser som
direkte kan påvirke omgivelsene, henholdsvisvirkninger for og virkninger av
planforslaget.
Tema i tabellen under er kvittertuteller inn i kolonnen Aktuelt. (Detsvaresja eller nei på
om temaeter aktueltfor saken.)

Vurderingavsannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjentfra tilsvarende situasjoner eller forhold,

men deter en teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig- hendelsen kan skje
3. Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse
4. Sværtsannsynlig – kan skje regelmessig, forholdeter kontinuerlig tilstede

Vurderingavuønskede hendelsersalvorlighetsgrad er klassifisert som:
1. Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd

er uvesentlig
2. Mindre alvorlig - Få eller små person- eller miljøskader
3. Alvorlig -Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settesut

av driftover lengre tid
4. Sværtalvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde,

langvarige/uopprettelige miljøskader, system settesvarig utav drift
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Klassifikasjon med fargekoder

Virkning/
Sannsynlighet

Ubetydelig Mindrealvorlig Alvorlig Sværtalvorlig

Sværtsannsynlig

Sannsynlig

Mindresannsynlig

Litesannsynlig

UØNSKEDE HENDELSER, VIRKNINGER OG TILTAK
Tabell med mulige uønskede hendelser. (Når detsvaresja i kolonnen Aktuelt) skal
sannsynlighetog alvorlighetav virkning vurderes. Resultatetmarkeres ved atcelle i
tabellen visesmed riktig fargekode. Hendelser i rødtfeltvurderes først, deretter gult. Det
vurderesom utbygginger mulig og detvurderes hvilke tiltak/endringer av planen som er
nødvendig for å redusere risiko til akseptabeltnivå.
Detkan vises til konsulentrapporter med utredninger i kommentarfelteller i fotnote.

Hendelser som er vurdertå være sannsynlige til sværtsannsynlige og ha alvorlige til
sværtalvorlige virkninger, krever tiltak. Hendelsene skal analyserestilsvarende DSB sitt
standardiserte analyseskjema. Forslag til tiltak skal beskrives analyseskjema og i egne
avsnitti beskrivelsen.
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Hendelse/situasjon Aktuelt
ja/nei

Sannsynlig Virkning Risiko -
vurdering

Kommentar

NATUR-, KLIMA- og MILJØFORHOLD
Er områdetutsattfor eller kan tiltak i planen medføre risiko for:
1 Masseras/skred Nei
2 Snø-/isras Nei
3 Flomras Nei
4 Elveflom Nei
5 Tidevannsflom Nei
6 Radongass Nei
7 Vind Ja SS U Vind kan ha konsekvenser for Utendørs

lagring. Må sikre motflygeavfall.
Fremherskende vindretning er sør/øst.

8 Nedbør Nei
9 Sårbar flora Nei
10 Sårbar fauna-fisk Nei
11Naturvernområder Nei
12 Vassdragsområder Nei
13 Havstigning/stormflo Nei
14 Fornminner Nei
15 Kulturminner Nei Utførtkulturminneundersøkelse av

fagkyndig. Rapporten ligger vedlagt. Ingen
funn.

BYGDE OMGIVELSER
Kan tiltak i planen få virkninger for :

16 Veg, bru,
kollektivtransport

Ja S U Virkning for RV714. Detvil bli større
trafikkbelastning.

17 Havn, kaianlegg Nei
18 Sykehus,
omsorgsinstitusjon

Nei

19 Skole, barnehage Nei
20 Tilgjengelighetfor
utrykningskjøretøy

Nei

21 Brannslukningsvann Nei
22 Kraftforsyning Nei
23 Vannforsyning Nei
24 Forsvarsområde Nei
25 Rekreasjonsområder Nei

FORURENSNINGSKILDER
Berøres planområdetav:

26 Akuttforurensning Nei
27 Permanent
forurensning

Nei

28 Støv, støy, industri Nei
29 Støog støy, trafikk Ja S U I forbindelse med nærheten til RV714 vil

detvære noe støy, støvog trafikk i
området. Men områdetskal brukes til
butikk og kontor, og påvirkes ikke avdette i
stor grad.

30 Støy, andre kilder Nei
31 Forurensetgrunn Nei
32 Høyspentlinje Ja S U Detgår en høyspentlinje over deler av

området.
33 Risikofyltindustri Nei
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34 Avfallsbehandling Nei
35
Oljekatastrofeområde

Nei

FORURENSNING.
Medfører tiltak i planen:

36 Fare for akutt
forurensning

Nei

37 Støyog støvfra
trafikk

Ja S U Detvil bli noe økt trafikk for eksisterende
bolighus.. Noe støvog støymå påregnes.
Anser ikke dette som betydelig, men vil
gjøre tiltak i forbindelse med innsyn.
beplantning

38 Støyog støvfra
andre kilder

Nei

39 Forurensning avsjø Nei
40 Risikofyltindustri Nei

TRANSPORT
Er detrisiko for:

41 Ulykke med farlig
gods

Nei

42 Vær/føreforhold
begrenser
tilgjengelighet

Nei

43 Ulykke i av-og
påkjørsler

Nei

44 Ulykker med
gående, syklende

Ja MS A Gjelder gående til og fra næringsområdet.
Ingen fortau langs lyngåsveien, kan skape
uhelidige situasjoner .men vei lages 5 m
bred og god plass til gående/syklende.
Gamle lyngåsveien brukes som nygang/og
sylkkelvei.

45 Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

ANDRE FORHOLD
Er detrisiko knyttettil tiltak ogomgivelser:

46 Fare for
terror/sabotasje

Nei

47 Regulerte
vannmagasin med
usikker is/varierende
vannstand

Nei

48 Fallfare ved
naturlige
terrengformasjoner
samtgruver, sjakter og
lignende

Nei

49 Andre forhold Nei



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 7 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Vind
Beskriv årsaken

Frøya er genereltvindutsatt, og detgjelder også for planområdet. Fremherskende
vindretning er sør/øst.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen.

Sannsynlighetmed begrunnelse

Frøya er genereltveldigutsattfor vind, og deter derfor sværtsannsynligatdette også
gjelder for planområdet.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
Nei.

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens



Man anser atkonsekvensen er ubetydelig, da bebyggelsen skal oppføresi henhold til
tekniske forskrifter utifra vindbelastning i området.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Bebyggelsen oppføres i henhold til tekniske forskrifter. Dette opprettholdesi
byggesaken.

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 16 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Veg, bru, kollektivtransport
Beskriv årsaken

Detvil bli større trafikkbelastning på fv. 714.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Forretning vil generere mer trafikk, deter derfor sannsynlig atdetvil bli større
trafikkbelastning her.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse av konsekvens



Man anser atkonsekvensen av større trafikkbelastning vil være ubetydelig, da veien
allerede er lagetfor stor trafikk.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Ingen tiltak.

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 29 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Støv, støyog trafikk
Beskriv årsaken

Planområdetligger like ved Fv. 714som genererer støyog støv fra trafikk. Deler av
planområdetligger i gul støysone.

Identifiser eksisterendetiltak

Ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter sannsynlig atområdeter berørtav støy, da deler av områdetligger innenfor gul
støysone ifølge kartfra Statensvegvesen.



Sårbarhetsvurdering (kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse av konsekvens

Områdetskal brukes til butikk og kontor, og påvirkes ikke av dette i stor grad.Man
anser derfor konsekvensen som ubetydelig.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Ingen tiltak

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 32 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Høyspentlinje
Beskriv årsaken

Detgår en høyspentlinje over deler av området.

Identifiser eksisterende tiltak

Ingen tiltak

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter en høyspentlinje i områdeti dag, deter sannsynlig atdenne fortsattvil være der.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens



Man anser detsom ubetydelig konsekvenspå grunn av athøyspentlinjen går over deler
av områdetsom ikke blir bebygd. Bebyggelsen skal heller ikke brukes til varig opphold.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak
Ingen tiltak

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 37 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Støv og støyfra trafikk
Beskriv årsaken
Detvil bli noe økttrafikk for eksisterende bolighus. Noe støv og støymå påregnes

Identifiser eksisterende tiltak
Ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter sannsynlig atdetvil bli noe støv og støysom følge av atdetblir etablert
forretning i området.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)
Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall Ingen

IngenSkader og sykdom
Stabilitet Manglende dekning

av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen

Ingen Langtidsskader
kulturmiljø

Materielle verdier Økonomiske tap Ingen
Samletbegrunnelse avkonsekvens
Man anser atkonsekvensene er ubetydelige.



Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak

Selv om man anser konsekvensene til å være ubetydelige ønsker man å etablere
vegetasjon motnærmeste nabo for å ta unna detverste av støv og støy.

Overførbarhet



ANALYSESKJEMA

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE.

En analyse avde problemstillingene som er funnet ved gjennomgangavROS–
analysen -sjekkliste

NR 44 RISIKO OG SÅRBARHETSOMRÅDET Ulykker med gående og syklende
Beskriv årsaken
Gjelder gående og syklende til og fra forretningslokalet. Deter ingen fortau langs
Lyngåsveien.

Identifiser eksisterende tiltak
Ingen

Sannsynlighetmed begrunnelse

Deter mindre sannsynlig atdetoppstår uheldige situasjoner med gående og syklende,
da veien vil være 5m og gi god plasstil alle trafikanter.

Sårbarhetsvurdering(kan detføre til svikti samfunnsfunksjoner)

Nei

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvenskategori Forklaring

1 2 3 4 5
Liv og helse Dødsfall x

x
Ulykker mellom
motoriserte
kjøretøyog gående
og syklende kan
føre til dødsulykker
eller skader.

Skader og sykdom

Stabilitet Manglende dekning
av grunnleggende
behov

Ingen

Ingen Forstyrrelser i
dagliglivet

Natur og Miljø Langtidsskader
naturmiljø

Ingen



Langtidsskader
kulturmiljø

Ingen

Materielle verdier Økonomiske tap x Ulykker mellom
motoriserte
kjøretøyog gående
og syklende kan
føre til materielle
skader og dermed
økonomisk tap.

Samletbegrunnelse avkonsekvens

Dersom detskulle skje en ulykke med gående og syklende kan konsekvensen være
alvorlig.

Behov for
befolkningsvarsling

Nei

Behov for evakuering Nei

Usikkerhet –
Begrunnelse

Nei

Styrbarhet –
Begrunnelse

Nei

Forslag til tiltak
Den nye veien vil få en bredde på 5m slik atdetvil være god plasstil alle trafikanter.

Overførbarhet
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Sammendrag:

Flere av naboene er allerede støyutsatt av veitrafikk fra Fv714 og vil ikke oppleve et økt støynivå av
betydning grunnet tiltaket.

Det er vurdert effektenvedetablering av støyskjermer mot nabo ved Lyngåsveien 5. Skjermen vil ha
liten effekt mot veitrafikkstøy, men kan kunne gi noe skjerming mot andre støykilder/hendelser som
motorrusing ved akselerasjon ut av veikryss.
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1 Bakgrunn
Brekke & Strand Akustikk AS har på oppdrag fra Coop Hamarvik SAv/ Arnt Breivold, via Kystplan AS,
gjennomført en støyfaglig vurdering av nytt næringsbygg langs Fv714 ved Hammervolden
næringsområde i Frøya kommune.

Vurderingen er gjennomført etter innsigelse fra fylkesmannen om at planforslaget potensielt forverrer
støysituasjonen til omkringliggende naboer. I denne rapporten er eksisterende og fremtidig
støysituasjon, med planforslaget, vurdert og sammenlignet opp mot aktuelle grenseverdier. Rapporten
inngår som dokumentasjon til besvarelse på fylkesmannens innsigelse og for videre arbeid med
planforslaget.

2 Situasjonsbeskrivelse
Det planlegges nye næringsarealer inntil Fv714 ved Hammervolden på Frøya. Lokasjonen til
planområdet er vist i figur 1. Fv714 er den mest trafikkerte veien i området og eneboligene nærmest
veien ligger innenfor gul støysone.

Figur 1 -Områdekart over Hamarvik med markering av planområdet. Kilde: Norgeskart.no

Næringsarealene planlegges benyttettil butikkvirksomhet av typen større varehus. Perspektivtegning
av planforslaget er vist i figur 3 hvor også nærliggende nabobebyggelse vises. I sammenheng med de
nye næringsarealene vil det etableres ny adkomstvei som også boligene tilknyttet Lyngåsveien skal
benytte. Et reguleringskart med den nye adkomstveien er vist i figur 2.

Det er utarbeidet et trafikknotat som redegjør for endringen i trafikkmengden grunnet tiltaket. Ifølge
dette notatet vil selve næringsarealet generere i overkant 800 kjøretøy/døgn (ÅDT). Trafikken på
Fv714 forventes ikke å endres i stor grad da«Da butikken som man vil etablere innenfor planområdet
allerede eksistereret annet sted med samme adkomstvei (Fv. 714), antar man at trafikkmengden på veien vil
væreomtrent som i dag med en ÅDT på 2000.» -Trafikale forhold07.02.2020.
Mengden tungtrafikk inn til planområdet er satt til 5%, etter enighet med Kystplan AS. Dette inkluderer
også trafikk tilknyttet varelevering.
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Figur 2 -Reguleringskart med ny adkomstvei til Lyngåsveien. Kilde: Kystplan AS

Figur 3 -Perspektivtegning av de nye næringslokalene, sett sammen med naboer. Kilde: ON AS.
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3 Retningslinje T-1442/2016
Det stilles ikke krav til utendørs støynivå på selve næringsområdet fra veitrafikk, men det stille krav til
nye virksomheter ikke kan endre eksisterende støysituasjoner betydelig. Følgende uttalelse er gitt i T-
1442/2016:

«Kommunene bør… ikke tillate ny støyende virksomhet som medfører at eksisterende bygninger blir
utsatt for støynivåer som overskrider de anbefalte grenseverdiene i tabell 3. Det samme gjelder for
vesentlig endringer eller utvidelser av støyende virksomhet som øker støynivåene merkbart (>3,0 dB)
foreksiterende bygning med støyfølsomt bruksformål.»

3.1.1 Grenseverdier

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442/2016
skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.
For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 1 oppfylles. Mer utfyllende gjennomgang av T-1442 er gitt i vedlegg.

Tabell 1–Grenseverdier for støy,på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsomtbruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

3.1.2 Støysoner
I retningslinje T-1442 opereres det med to typer støysoner for vurdering av arealbruk på overordnet
nivå:
Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsomtbruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

Nærmere beskrivelser av støysoner og anbefalinger og unntak fra anbefalingene (avvik) er gitt i
vedlegg.
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4 Resultat av støyberegninger
Beskrivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg 2.

4.1 Støynivå på utendørs oppholdsareal
Beregnet døgnekvivalent støynivå (Lden) ved uteområdene til de mest nærliggende boenhetene til
planområdet er vist i figur 4 og figur 5. For figur 4 er det beregnet støynivå ved dagens trafikkmønster i
området og i figur 5 er det beregnet støynivå ved fremtidig trafikkmønster hvor næringsbyggene på
planområdet er realisert. For begge situasjonene er trafikkmengden fremskrevet til 2034.

Figur 4–Beregnet døgnekvivalent støynivå ved terreng for eksisterende trafikkmønster, i 2034. Beregningshøyde: 1,5
meter over terreng.

Figur 5 - Beregnet døgnekvivalent støynivå ved terreng for fremtidig trafikkmønster, i 2034. Beregningshøyde: 1,5 meter
over terreng.
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For å synliggjøre differansen i støynivåene i figur 4 og figur 5 er det beregnet et «differanseplott», som
er vist i figur 6. Her vises endringen i støynivåer mellom fremtidig- og eksisterende trafikkmønster.

Som støykartet i figur 6 viser er det tilnærmet ingen endringer i støynivåer på tomt til de nærliggende
nabobebyggelse. Ifølge beregningene er det kun boenheten 10/39 som vil oppleve noe endring i
støynivå for deler av nordvestlig side av bolig. Dette kommer av omleggingen av adkomstvei for
boligområdet ved Lyngåsveien. Fasaden som får noe økt støynivå har støynivåer godt under
grenseverdi, jfr. Kap. 4.2.

Ettersom endring av støynivå på naboers tomter er ubetydelig er det ikke nødvendig med
skjermingstiltak av veitrafikkstøy tilknyttet tiltaket.

Figur 6 - Beregnet differansestøykart mellom fremtidig og eksisterende trafikkmønster, i 2034. Kart indikerer endringer i
støynivå ved terreng. Beregningshøyde: 1,5 meter over terreng.

I henhold til mottatt tegningsgrunnlag er varemottak plassert på baksiden av næringslokalet, bort fra
nabobebyggelse. Dermed er støy tilknyttet varelevering ikke vurdert da bygget vil skjerme naboer for
støykilder tilknyttet dette.
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4.2 Støynivå ved fasade
Det er beregnet innfallende døgnekvivalent støynivå (Lden) ved fasade til de nærmeste boenhetene til
planområdet. Resultatene av disse er vist i tabell 2 hvor det er vist beregnet fasadenivå ved dagens
trafikkmønster og fremtidig trafikkmønster.

Beregningene viser at ingen av boenhetene får flere fasadepunkter med avvikende støynivåer som
følge av tiltaket. De fasadene som allerede er støyutsatte før tiltaket får et økt støynivå med 0-1 dB. En
endring i støynivå på 1-2 dB er karakterisert som en ikke-hørbar endring. Dermed har tiltaket liten
påvirkning på nærliggende naboer og skjerming av naboers fasade er ikke nødvendig.

Tabell 2–Beregnet døgnekvivalent støynivå (Lden) ved nærliggende naboer for trafikkmønster før og etter tiltaket.

Eiendom Dagens trafikkmønster Fremtidig trafikkmønster

10/39

10/94

10/232

10/321
og
10/322
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4.3 Etablering av støyskjerm/voll
Det er ønskelig fra tiltakshaver at en støyskjerm/voll mot nabo ved Lyngåsveien 5 skal vurderes.

Basert på gjennomførte beregninger er det ingen behov for å gjennomføre skjermingstiltak av
uteområder til noen nærliggende naboer. Dette er basert på beregninger gjennomført iht. Nordisk
beregningsmetode. Denne metoden inkluderer ikke vurdering av støyhendelser som f.eks.
tomgangskjøring og motorrusing ved akselerasjon ut avkryss, noe som kan foregå ved parkeringsplass
og innkjøring til næringsområder.

Å etablere en skjerm/voll mellom den nye tilkomstveien og enebolig ved Lyngåsveien 5 vil ikke ha noen
effekt på beregnede støynivåer fra generell veitrafikkstøy. Dette grunnet veitrafikkstøy fra Fv714 er
det som dominerer i området. Skjermen kan derimot ha effekt for å dempe andre type støyhendelser,
som ikke havner under vurderingen til Nordisk beregningsmetode. Om en slik skjerm/voll skal
etableres er opp til tiltakshaver. Skjermen bør ha en høyde minst 2 meter i forhold til veisenterlinje.

5 Oppsummering

5.1 Beskrivelse av støysituasjon
Det er gjennomført en støyfaglig vurdering av nytt næringsbygg langs Fv714 ved Hammervolden
næringsområde i Frøya kommune. Det er undersøkt hvordan trafikk generert av tiltaket vil påvirke
nærliggende naboer.

Flere av naboene er allerede støyutsatt av veitrafikk fra Fv714 og vil ikke oppleve et økt støynivå av
betydning grunnet tiltaket.

Generelt er støynivå ved naboers fasade mot tiltaket vurdert til å få et økt støynivå med 1 dB. Dette er
en ikke-hørbar endring i støynivå.

Tiltakshaver har ytret ønske om vurdering av etablering av støyskjermer mot nabo ved Lyngåsveien 5.
Skjermen vil ha tilnærmet ingen effekt mot veitrafikkstøy, men kan kunne gi noe skjerming mot andre
støykilder/hendelser som motorrusing ved akselerasjon ut av veikryss.

5.2 Forslag til reguleringsbestemmelser
Vi har følgende forslag til tekst i reguleringsbestemmelser vedrørende støy:

Støygrenseverdier i retningslinje T-1442/2016, tabell 3 skal gjelde for planen, med følgende
presiseringer:

- Det tillates ikke at ny næringsvirksomhet reduserer antall fasader med tilfredsstillende
støynivåer, iht. tabell 3, for nærliggende naboer med støyfølsomt bruksformål.

- Tiltaket kan ikke endre eksisterende støysituasjon for nærliggende naboer med mer enn inntil
3 dB (Lden).
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Vedlegg 1: Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T-1442/2016

Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 skal
legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

Benevnelser for lydnivå:

Lden A-veiet ekvivalent lydnivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer.

L5AF A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en
nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 3 oppfylles.

Tabell 3–Grenseverdier for støy,på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor vinduer til rom med
støyfølsomt bruksformål

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23-07

Vei Lden 55 dB L5AF70 dB

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T-1442:

• Grenseverdien for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål. Beregningshøyden skal være
minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv.

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.

I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir føringer for planlagt arealbruk.
Grenseverdiene er gitt i tabell 4.

Tabell 4–Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23-07 L5AF

Utendørs
støynivå Lden

Utendørs
støynivå i nattp.
kl. 23-07 L5AF

Vei Lden 55 dB L5AF70 dB Lden 65 dB L5AF85 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. I utgangspunktet bør slik
bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 1.

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone, skal kommunen kreve en
støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på
uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med planforslag i plansaker eller ved søknad om
rammetillatelse i byggesaker.
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Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for plassering av
bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og
tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate
annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål.
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Vedlegg 2: Beregningsmetode
Anvendt underlagsdokumentasjon er oppgitt i tabell 5.

Tabell 5–Anvendt underlagsdokumentasjon.

Underlagsdokumentasjon Kilde Rev. Rev. Dato

Utomhusplan, plan-og fasadetegninger Kysplan AS 0 25.03.2020

Digitalt basiskart over området Kystplan AS 0 25.03.2020

Trafikktall Kystplan AS 0 07.02.2020

Tabell 6-Beregningsmetode og verktøy

Støykilde Metode Beregningsverktøy

Vei Nordisk beregningsmetode for veitrafikk, Nord96 CadnaA 2020 MR1

Det er generelt benyttet myk mark i beregningene, med unntak av veier og parkeringsplasser der det
er benyttet hard mark. Dersom det skal gjøres vesentlige terrenginngrep, eller dersom det i ettertid
blir gjort endringer av bygningsmassen, vil de presenterte resultatene i denne rapporten være ugyldige
og beregninger må oppdateres.

I vurderingen av trafikksituasjonen må det tas hensyn til ÅDT (årsdøgntrafikk), andel tunge kjøretøy og
hastighet. Iht. retningslinje T-1442 skal det gjøres beregninger for den trafikksituasjonen som gir mest
støy, enten av dagens trafikk eller en prognosesituasjon 10 –20 år fram i tid, dersom dette har
vesentlig betydning for støysituasjonen. Hensikten med bestemmelsen er å ta hensyn til at støynivået
kan øke ved generell trafikkvekst.

Tabell 7 viser anvendte trafikkdata. Trafikktallene ÅDT er basert på trafikktall fra trafikknotat mottatt
av Kystplan AS, og fremskrevet til år 2034 med en trafikkvekst iht. Nasjonal transportplan for
Trøndelag fylke.

Anvendt trafikkfordeling tilsvarer «Gruppe 1: Riksveg» og  «Gruppe 2: By og bynære område» i veileder
M-128. Det er benyttet skiltet hastighet i beregningene.

Tabell 7–Anvendte trafikktall.
Vei Grunnlagsdata ÅDT i 2034 Andel tunge

kjøretøy
Hastighet

ÅDT Telleår

Nordfrøyveien (Fv714) 2 000 2019 2 438 21 % 60 km/t

Lyngåsveien 49 2034 49 0 % 50 km/t

Tilkomstveg Butikksenter 865 2034 865 5 % 50 km/t

Parkeringsplass butikksenter 816 2034 816 5 % 40 km/t

For å illustrere betydningen av usikkerhet i trafikkgrunnlaget kan det nevnes at en dobling/halvering av ÅDT representerer en
endring av Lden lik ±3 dB.
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Vurdering av grunnforhold
Vedrørende geotekniske undersøkelser i forbindelse med etablering av forretningsbygg på Lyngåsveien,
gnr/bnr 10/32i Frøyakommune. Det skal etableres minst ett forretningsbygg på tomta.
GeoMidt AS utførte i mars2019grunnundersøkelser, med 7stk. prøvegravinger og opptak av 3stk.
poseprøver for sikteanalysering. Resultatene fra sikteanalysen er fremstilt på vedlegg 2.
Det ble gravdned til maks dybde 3meterigjennom torv/myrog gruslag til berg.
Myrdybden er variert, fra 0.6 m til over 3 m. Under torv/myr er detlag med løsmasser over fjell.

Grunnforholdene i forbindelse med bygging vurderes som gode, så fremt at myr og løsmasser fjernes ned
til fjell.

GeoMidt AS ser ingen geotekniske problemer med tiltaket.

Mvh
Halldór Berg Sigmundsson
GeoMidtAS, Melhus den 09.07.2019
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TEGNINGER

Tegning nr./Tittel side

101 OversiktskartFrøya, 7
102 Situasjonsplan 8
103 Løsmassekart 9

Vedlegg Målestokk

1 Oversiktskart med gravepunkter 1:1000
2 Sikteanalyse

Bilder

1 Sett i nord nordøst over området.
2 Sett i nord over området
3 GP1, dybde 1,8 meter. Skjellrester og sand i botn.
4 GP2, dybde 0,8 meter. Grov grus i botn.
5 GP5, dybde 2.8 meter. Myr ned til ca 2,5 meter sand grus i resterende 0.3 meter.
6 Sett i sørmot GP3
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1. INNLEDNING

Dette notat presenterer i tekst og tegninger en vurdering av resultater fra felt og laboratorietesterutført i
forbindelse medgrunnundersøkelser på tomt Lyngåsveien gnr/bnr 10/32, i Frøyakommune. Det skal
etableres minst ett forretningsbygg på tomten.
Eiendommen ligger ifølge NGUs løsmassekart, tegning 103, på torv/myr ogutenfor registrerte
kvikkleiresonertegning 102.

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

GeoMidt AS utførte den 21.03.2019prøvegravingerpå tomten. Feltarbeidet ble gjennomført med
gravemaskin med rekkevidde på ca. 3 m. Det ble foretatt 7prøvehull ned til maks dybde 3meter.Utsyr
brukt for dokumentasjon var målestav, GPS ogbilder. Det ble tatt opp tre poseprøver for
kornfordelingsanalyse. Gravepunktenes plassering er koordinatfestet med GPS og fremgår i tabellen
under og på vedlegg 1.Bildeserie er å finne bakerst i dette notatet.

Gravepunkt Øst Nord Dybde til fjell, i
meter

1 461069 7064085 1,8

2 491044 7064046 0,9

3 490985 7064071 0,8

4 491024 7064136 0,65

5 491024 7064171 2,8+

6 490969 7064143 3,0+

7 491055 7064188 0,3

Det ble kjørt kornfordelingsanalyse av poseprøver,tatt i prøvehull 2, 5 og 7, på GeoMidts laboratorium på
Melhus i uke 12/2018. Resultatene fremgår på vedlegg 2.

2.1 Terrenget/toppografien

Undersøkt område ligger på etmyrområde, ca. 800 meter nordvest for kystlinje. Tomtaerrelativflat, og
liggerifølge kartdatapå kote +24,5 til + 28.Nærområdet preges av beiteareal for sau og bolighus i sørog
vest. Området har i tidligere tider blitt brukt for torvuttaking og bærer preg av djupe vannfylte hull hvor
torva har blitt tattut.
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2.2 Løsmasser

NGUs løsmassekart viser at områdets løsmasser er torv/myr. Prøvegravingenbekrefter dette, og viser at
massene på tomta består avvarierende tykkelse av torv/myr over tynt lag av sandig grus over fjellflaten.

3. FJELL

Det er registrert fjell i dagen samt i bunnpå flere av gravehullene (ikke alle). Registrert fjell fremgår på
vedlegg 1.

4. GEOTEKNISK VURDERING

Generell vurdering/sikkerhetskrav
Prosjekteringen er utført i henhold til TEK17, NS-EN-1990 OGNS-EN 1997-1:2004+NA:2008.
følgende klassifisering av prosjektet er valgt.

Geoteknisk kategori
Det planlegges etableringav forretningsbygg på eiendommen. Tiltaket vurderes til geoteknisk kategori 2
med bakgrunn i NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 pkt. 17 side 16. «Geoteknisk kategori 2 bør omfatta
konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormale risikoer eller vanskelig grunn-eller
belastningsforhold»

Pålitelighetsklasse/konsekvensklasse (CC/RC)
Iht. NS-NA-1990, tabell NA.A1(901) settes CC/RC til 2. grunn og fundamenteringsarbeid vurderes å
falle inn under kategorien «kontor-og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv.»

Kontrollklasse for prosjektering (PKK)
Iht. NS-NA-1990, tabell NA.A1(902) settes prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske
arbeid til N (Normal)
Iht. NS-NA-1990, tabell NA.A1(903) Uavhengig/utvidet kontroll kreves ikke.

Tiltaksklasse
Iht. veiledning om byggesak (SAK 10 §9-4) EN 1990+NA,tabell 2 «Kriterier for tiltaksplassering og
prosjektering» vurderestiltaket i tiltaksklasse 1. Grunnforholdene er enkle og oversiktlige og
konstruksjonen er forretningsbygg og skal fundamenteres på fjell.
For geoteknikk i tiltaksklasse 1 er det ikke krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse.

Etter GeoMidts rutiner foretas alltid sidemannskontroll av geotekniske notater og prosjekteringer.



____________________________________________________________________________

Geoteknisk notat.Lyngåsveien gnr/bnr 10/32, Frøya kommune Side 6av 14

Seismisk dimensjonering
Vurdering av behov for sismisk dimensjonering er utført iht. NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014,
side 184-189
Iht. tabell NA.4(902) settes prosjektet i seismisk klasse II. «kontorer, forretningsbygg og boliger»
Iht. tabell NA.4(901) settet seismisk faktor =1.0
Iht. tabell NA.3.1 er grunntype vurdert til grunntype A
Iht. tabell NA.3.3 er forsterkningsfaktor valgt til S=1.0

For Frøya er ag40Hz= 0,41 m/s2

det gir referansespissverdiagr= 0,8*0,41 = 0,328 m/s2

Grunnens dimensjonerende akselerasjon blir da etter formell agS = *agr*S = 1,0*0,328*1,0 = 0,328 m/s2

Grunnens dimensjonerende akselerasjon agS er mindre enn utelatelseskriteriet for lav seismisitet
agS<0,91m/s2.
Dimensjonering for jordskjelv kan derfor utelates.

5 VURDERING/KONKLUSJON

Prøvegravingen viser masser av torv/myr over velgradert sandig grus over fjell. Det ble gravd ned til
maks dybde 3.0 m. Torv/myr massene har varierende tykkelse og fjellflaten under antas å værerelativ
kupert. Torv og myr må fjernes samt at fjellmåsprenges borttil å få jevn flate for fundamentering.
Fjellflaten bør undersprenges 1.0 munder fundameteringsnivå.

Utgraving av torv/myr vil medføre at grunnvannsnivået vil bli senket. Det kan forårsake at nærliggende
konstruksjoner vil få setninger. Det må undersøkes hvordan hus på sørog vestsiden av tiltaket er
fundamentert for å avgjøre om det vil ha konsekvenserhvis grunnvannsnivået endres.

Geomidt AS ser ingen geotekniske problemer med tiltaket.

Mvh

Halldór Berg Sigmundsson

GeoMidt AS, Melhus den 09.07.2019
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Oversiktskart Lyngåsveien, Frøya Oppdrag 20190214G

Prosjekt
Nytt forretningsbygg

Gnr/Bnr 10/32
Frøya kommune

Dato / sign
09.07.2019/ Halldór Berg

Tegning 101
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Skrednett.no kvikkleirekart Oppdrag 20190214G

Utenfor registret kvikkleiresoner Prosjekt
Nytt forretningsbygg

Gnr/Bnr 10/32
Frøya kommune

Prosjekt område er innringet Dato / sign
09.07.2019/ Halldór Berg

Tegning 102
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NGUs løsmassekart Oppdrag 20190214G

Torv/myr Prosjekt
Nytt forretningsbygg

Gnr/Bnr 10/32
Frøya kommune

Prosjekt område er innringet Dato / sign
09.07.2019/ Halldór Berg

Tegning 103
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Bilde 1. Sett i nord nordøst over området.

Bilde 2. Sett i nord over området.
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Bilde 3. GP1, dybde 1,8 meter. Skjellrester og sand i botn.
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Bilde 4. GP2, dybde 0,8 meter. Grov grus i botn.
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Bilde 5. GP5, dybde 2.8 meter. Myr ned til ca 2,5 meter,sand/grus i resterende 0.3 meter.
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Bilde 6. Sett i sørmot GP3.
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BP Prøve Dybde [m] Kurve Jordartsbetegnelse Telegr. % < 20 µm
BP2 1 1 Sandigig grus, velgradert T1 28 0
BP5 1 2,8 Grusig sand, ensgradert T1 5 0
BP7 1 0,8 Grusig sand, middels gradert T1 10 0
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Vurdering av alternativ plassering og grunnlaget for den valgte plassering av
tiltaket:

Kort historikk –behovet for ny plassering:
Coop Hamarvik har i siden stiftelsen i 1942 hatt en sentralt plassert butikk på Hamarvika.
Dagens dagligvarebutikk og byggmix ville fortsatt hatt en sentral plassering dersom Frøya-
tunellen hadde blitt plassert der den opprinnelig var planlagt. Da ville hovedveien til Frøya
gått rett forbi butikklokalene.

Dessverre ble tunellen flyttet pga. en møtte dårlige bergarter etter at tunellarbeidet var
startet. Dette medført at Coop Hamarvik fikk en plassering som knapt var synlig fra
hovedveien. I tillegg hadde bedriften over år vokst i størrelse slik at det tilgjengelige areal på
nåværende plassering ikke blir tilstrekkelig, noe som igjen medfører urasjonell drift.

Bedriften er i dag klemt mellom veier på to sider og boligbebyggelse, noe som medfører av
videre utvidelse på nåværende plassering ikke er mulig. At all biltrafikk og tungtrafikk til og
fra bedriften skal gå igjennom et boligfelt fremstår heller ikke som spesielt hensiktsmessig
sett i forhold til trafikksikkerhet.

Undersøkelser om ny plassering:
For å unngå at bedriften ble helt utkonkurrert besluttet styret at det skulle undersøkes
alternative plasseringer for bedriften. I forhold til ny plassering ble det lagt vekt på følgende
kriterier:

• Lokalisering på Hamarvika - Bedriften har hatt sin lokalisering på Hamarvik i over 75
år og vi har også vår kundekrets her. I tillegg er Hamarvik/Flatval de områdene hvor
det er størst vekst i boligbyggingen på Frøya slik at nærområdet har behov for
butikk.

• Plasseringen skulle være samfunnsmessig og forretningsmessig forsvarlig
• Tilgjengelighet og nærhet til eksisterende infrastruktur var viktig.
• Plasseringen skulle være minst mulig i konflikt med omgivelsene.

Først ble det undersøk om det forelå ledige regulerte næringsarealer innenfor nærområdet.
På vedlagte kart (vedlegg 1) er dagens plassering avmerket (pkt. 1). På Hamarvika fantes det
bare to områder som var regulert til næringsformål. Det ene arealet lå på Nabeita, men
arealet var allerede opptatt med etablert virksomheter –pkt. 2 i kartvedlegget. Det samme
var situasjonen på Hamarvik Næringspark (pkt. 3 i vedlegget) og på Nordhammervika (pkt. 4
i vedlegget). Sistnevnte ville dessuten vært utenfor Hamarvikområdet og vil ikke hatt et
boligområde i nærheten som er en forutsetning for å drive dagligvarebutikk.

Etter det ble avklart at det ikke fantes tilgjengelige regulerte områder ble det sett på andre
området til en alternativ plassering. Innenfor Hamarvika var det 4 alternative områder som
ble vurdert til å være anvendelig til formålet. Disse er avmerket i kartvedlegg 2.

Alternativene 1 –2 ble relativt raskt avskrevet ettersom dette er områder med mye fulldyrka
jord og at det ville kunne være i konflikt med omgivelsene pga. funksjonsblanding. Område
nr. 3 ville også få utfordringer i forhold til funksjonsblanding og ville videre kunne få



utfordringer i forhold til en hensiktsmessig avkjørsel. På sistnevnte var det heller ikke noen
interesse til et slikt tiltak fra grunneiersiden.

Området som en til slutt landet på (alternativ 4) oppfylte alle de kriteriene som var satt opp.
Området ligger innenfor Hamarvika, plasseringen tilsier en forsvarlig både forretningsmessig
og samfunnsmessig, tilgjengeligheten og nærheten til eksisterende infrastruktur er tilstede
og en utbygging her vil være i liten konflikt med omgivelsene bl.a. på grunn av veldig
begrenset bebyggelse i nærheten.

Det var videre en fordel at området lå i umiddelbar nærhet til et busstopp slik at kunder også
kan nå butikkene ved bruk av kollektivtransport. Denne plasseringen medfører videre lett
tilgang til vei, vann, kloakk og elektrisitet ettersom alt dette er tilgjengelig i umiddelbar
nærhet til tomta. Det er videre vedtatt at det skal etableres gang- og sykkelsti mellom
reguleringsområdet og fylkesveien.

Landbruksinteressene var også minst berørt ved å velge alternativ 4. I likhet med mye av
utmarka på Frøya, er også dette området i dag brukt til villsaubeite. Området har begrenset
landbruksmessig verdi. Det vises i den anledning til rapport fra Norsk Landbruksrådgivning.

De andre alternative plasseringene ville berørt områder med mye høyere landbruksmessig
interesse, særlig alternativ 1 og 2 hvor arealene besto i stor grad av fulldyrka jord.

Ut ifra de foreliggende forhold, hvor de forskjellige forhold skulle avveies mot hverandre,
kom alternativ 4 helt klart ut som det beste alternativet, til tross for at det går på bekostning
av beitet til villsau. For å sette det litt i perspektiv har Frøya kommune en villsaubesetning på
over 3000 dyr. Når det gjelder krav til beiteareal blir det ofte satt til 20 da. utmark pr. dyr.
Det medfører at den arealinnskrenkningen i villsaubeite som tiltaket medfører tilsvarer
statistisk beitearealet for litt over 1 villsau.







 

side 1 av 2 

Oppdragsnavn: Bistand regulering Lyngåsvegen Avkjørsel 
Oppdragsnummer: 628414-01 
Utarbeidet av:  Joachim Salomonsen 
Dato: 25.03.2020 
Tilgjengelighet:  Åpen 

NOTAT Vurdering av nytt kryss for Lyngåsvegen 
 

  

Kystplan utarbeider reguleringsplan for Hammervolden næringsområde på Frøya. Asplan Viak har her 
bistått med prosjektering og vurdering av nytt kryss fra Fv714, som vil erstatte ekst. avkjøring til 
Lyngåsveien. Se vedlagte plantegninger for utforming av nytt kryss, GS-veg og sporingskurver. 

TRAFIKKMENGDE 

Oppgitt trafikkmengde fra Vegdatabanken for FV714 er omkring 2000 kjt/døgn, og beregnet ÅDT til 
næringsområde og Lyngåsveien er 816 kjt/døgn. Det er vanlig å benytte omkring 15 % som estimat 
på maksimal timestrafikk, og dette gir da verdier på 300 kjt/time for Fv714 og 122 kjt/time for 
Lyngåsveien. 

KRYSSUTFORMING 

Trafikkmengden er såpass høy at ny avkjøring må utformes som et fullverdig kryss. De estimerte 
tallene for maksimal timestrafikk er derimot ikke så høye at det utløser krav om kanalisering, 
venstresvingefelt eller høyresvingefelt. Under er vist figur for behov for kanalisering, verdien for B vil 
være halvparten av total timestrafikk i dimensjonerende time (trafikk i en retning): 

 

  



 
NOTAT 
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DIMENSJONERENDE KJØRETØY OG KJØREMÅTE  

I fylkeskommunen sin høringsuttalelse er det satt krav om kjøremåte A for vogntog. Asplan Viak vil 
fraråde krav av kjøremåte A, og heller legge til grunn kjøremåte B. Årsaken til dette ligger i at FV714 
har en vegbredde på omkring 6 m, og da en tilgjengelig asfaltert kjørebredde (inkl skulder) på 3 m 
innen eget kjørefelt. Et vogntog har dimensjonerende bredde 2,60  iht. håndbok N100, og da er det 
minimalt med plass til sporing på de 3 m en har tilgjengelig på Fv714. Denne vegen burde hatt en 
vegbredde på 7,5 m tilsvarende vegklasse Hø2 iht. håndbok N100 for at kjøremåte A skulle vært 
mulig å gjennomføre uten å bygge et meget stort og utflytende kryss. En bredde på 6 m gjør at en må 
etablere meget slak avrunding av krysset for å gi tilstrekkelig plass til hengeren på vogntoget som vil 
spore inn i kurven. Dette gir da et utflytende kryss, som har flere negative konsekvenser: 

- Dårlig plassering av kjøretøy som skal ut av krysset med derav uheldig sikt mot venstre 
- Mulig å ha høy hastighet gjennom krysset som vil være spesielt uheldig for kryssende GS-veg 
- GS-vegen vil få en lang kryssing av kjøreveg 
- Stort arealbeslag 

En kunne vurdert kanalisering, men dette er ikke nødvendig iht. krav i håndbok N122, og sett 
sammen med vegbredden på Fv714 ville dette skapt et betydelig større arealbehov for å sikre 
tilstrekkelig plass til alle sporingsbevegelser. 

Kjøremåte B medfører at et vogntog vil trenge hele arealet i Lyngåsveien over de første 30 meter, og 
dersom det allerede står en bil som skal ut av krysset må vogntoget da vente til denne har kjørt. 
Dette vil dog være en tilnærmet lik situasjon med at en kommer fra sør, og venter på motgående 
trafikk fra nord for å kunne svinge inn. Da en ikke er over terskelverdi for venstresvingfelt, ser vi ikke 
at dette er et reelt problem. Videre er det kun 50 m inn til avkjøring til næringsområdet som vil skape 
den største trafikken, og hele området er meget oversiktlig med gode siktlinjer. Det er derav å 
forvente at andre kjøretøy som skal ut i Lyngsåveien vil vente og gi plass for et vogntog som skal inn 
til næringsområde. Vi vil videre bemerke at sporing for lastebil viser at denne kan kjøre inn selv om 
det står en personbil som skal ut, og dermed får disse to i samspill kjøremåte A. Står det derimot et 
større kjøretøy som skal ut av krysset, må lastebilen vike for denne i likhet med vogntog.  

En total vurdering av situasjon med fokus på å minimere arealbehovet og skape en tryggest mulig 
løsning gjør at Asplan Viak anbefaler kjøremåte B for vogntog og at krysset utformes uten 
kanalisering. 

PLASSERING AV KRYSS IFT. BUSSHOLDEPLASS 
På motsatt side av Fv714 er det en ekst. bussholdeplass adskilt med rabatt fra fylkesvegen. Denne 
brukes av busser i begge kjøreretninger, totalt omkring 10 busser i hver retning per dag. Det 
foreligger ingen krav om plassering av kryss ift. bussholdeplass i Statens vegvesen sine håndbøker, 
men en bør generelt unngå å plassere kryss og avkjørsler inn mot bussholdeplasser da dette skaper 
utflytende kryss og til en viss grad uklare avgrensninger.  

Når bussholdeplass og kryss er plassert på hver sin side av vegen er problematikk med plassering nær 
hverandre minimal. Høringsuttalelsen til Trøndelag fylkeskommune gir ikke et absolutt krav til hvor 
stor flytting som er ønsket, men krysset er nå flyttet 7 m nordover for å skape et skille mellom 
utkjøring fra bussholdeplass og innkjøring til krysset. En buss vil da være kommet ut i kjørebanen før 
krysset starter, og et kjøretøy som skal svinge nordover fra Lyngåsveien vil da uten noen form tvil ha 
vikeplikt for bussen. Asplan Viak vurderer foreslått utforming til å gi et tydelig skille mellom 
bussholdeplass, fylkesveg og kryss og kan ikke se at kombinasjon av bussholdeplass og kryss skal 
skape noen farlige situasjoner. Vi vil videre bemerke at det er et meget begrenset antall busser som 
skal kjøre inn og ut av bussholdeplassen, sjelden mer enn 1 buss pr time.  



Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
 

20. april kl. 08.00 
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Sol- skyggeanalyse Hammervolden næringsområde 
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Tilbakemeldingsskjema vedr . merknadsbehandlingen av Hammervolden Næringsområde 

Innspill Kommentar 

Trøndelag Fylkeskommune 

Varsler innsigelser, ønsker å flytte avkjørselen lengre nord av hensyn til 
bussholdeplassen 

Endrer i Kartet 
Flytte avkjørslene ca 6 m nord.  I plankartet 
 
Legger inn endringer i beskrivelsene  punkt 5.9 

Ønsker at kryssing av G/S trekkes 5 m bort fra vegkanten til fv714  Endrer i Kartet 
Justere  plankartet 

Ønsker rekkefølgekrav om byggeplan Lagt inn i bestemmelser i punkt  i §7  . se begrunnelse fra Asplan Viak vedlegg 13 

Gjennomføringsavtale  Lagt inn i bestemmelsen. Se §5 punkt e) 

Rekkefølgebestemmelser som sikrer gang-og sykkelveg ferdigstilles før 
område åpnes for handel 

Legges inn i bestemmelsene, se §7 punkt d) 
 

Trøndelag fylkeskommune ønsker tilrettelagt krysningspunkt over 714 før 
det åpnes for handel.  

Kryssingen er planlagt i en egen plan .   
Legger inn i bestemmelsene §7 punkt d) 
 

Fylkesmannen 

Fylkesmannen fremmer innsigelser av hensyn til rødlistearter Endrer i Kartet 
Et område registrert med  rødlisteart. Dette ligger i utkanten av planen. Beholder 
planavgrensningen som før men  fjerner  byggeområde  og gjør om til  opprinnelig  
formål - LNF område. 
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Fremmer innsigelser i forhold til støy. 
Krever dokumentasjon   
Støy for støyfølsomme bebyggelser  i bruk men også i anleggsperioden 

Det er utarbeidet en støyrapport.  
Resultatet viser at det ikke er krav til støytiltak. 
Legger inn  nytt punkt i bestemmelsene  §8 
 
Det er ikke krav om støytiltak, men legger inn en mulighet for å bygge en jordvoll eller en 
støyskjerm hvis det blir et tema i fremtiden. 
Se punkt i bestemmelsene §7 punkt  f)  
 
Revidering av beskrivelsene  punkt 5.11.   
 
  

Utnyttelsesgrad 
Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse av arealet 

Endrer i Kartet 
Lagt inn i kartet  min og maks  . samt lagt inn i bestemmelsene  §4 .1 punkt c) 
Endringer i beskrivelsene  pnkt 3.3.1.1. 

Parkeringsplasser 
Ønsker en minimum og maksimum utnyttelse  

Lagt inn i bestemmelsene  §4.1 punkt g) 
Endringer i beskrivelsene  pnkt 3.3.1.1. 

Kommunen 

HC-parkeringsplasser Legges inn i bestemmelsene §4.1 punkt h) 
 

El-plasser Ingen bestemmelser men en mulighet  

Parkering for Bo-bil og  bil m/henger Ingen bestemmelser men en mulighet 

NVE 

Overvannshåndtering 
Anbefaler at det dokumenteres behovet for infiltrasjon og 
grunnvannstand for å oppfylle kraven i TEK 17 og at det søkes infiltrasjon 
og forrøyning for å unngå overbelastning av overvannsystemet 

Lagt inn i bestemmelsene §5 e) 
 
Blir prosjektert i forbindelse med byggesøknaden 
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Private aktørere 

Annikken Kvernø  mener at planen medfører mere støy og innsyn  Ingen endringer 
 
Støyrapport viser at naboer ikke blir mere berørt 
  

Roar Mikalsen har eiendommen nærmest  de nye byggene. 
Han ønsker å flytte avkjørsel sin avkjøring. 
Mener trær må fjernes/beskjæres, lavere fartsgrense langs Lyngåsveien  

Ingen endringer  
 
Avkjørsel blir ikke flyttet grunnet perforering av landbruksareal. 
Kommunen driver pr dato å fjerne slike trær i område. Regner med at dette også blir 
gjort her. 
Tiltakshaver ser muligheten til å setter opp et 30km/t fartsgrense i starten på 
Lyngåsveien 
 

  

  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: 026 F64  

Arkivsaksnr.: 20/880    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID OPPFØLGINGSTJENESTEN - RUS OG 

PSYKISK HELSE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune og Hitra kommune inngår et interkommunalt samarbeid for å utvikle 

og etablere et forpliktende og sammenhengende tjenestetilbud innen interkommunal 

oppfølgingstjeneste for rus og psykisk helse (ROP).  

 Avtalen inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 

20-2.  

 Kommunedirektøren legger fram budsjett for interkommunal oppføingstjeneste i egen 

sak.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Vertskommuneavtale om samarbeid innenfor området oppfølgingstjenesten – rus og 

psykisk helse (ROP) 

 Nasjonal veileder Sammen om mestring – lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for 

voksne  

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har siden juni 2017 organisert sin Oppfølgingstjeneste innenfor rus og 

psykisk helse på følgende måte:  

 

Boligtjeneste ved bruk av omsorgsboligen «Perstua» fra august 2017. Tre leiligheter, base i 

kjelleren for ansatte. 6,3 årsverk i turnus, 24/7- tjenester med aktiv nattvakt. Behovet har vært 

ut i fra enkeltvedtak på praktisk bistand og opplæring, ressurskrevende tjenester.  

 

I tillegg har Oppfølgingstjenesten bestått av en ambulant tjeneste. Startet 01.01.18. 2,3 

årsverk + 1,0 årsverk avdelingsleder.  

De har jobbet turnus med tett samarbeidet inn mot boligtjenesten ved «Perstua». De har hatt 

oppfølgning av ca 50 brukere innenfor forløp 2 – 3 (personer med alvorlig og langvarig 

behov).  

 



Tjenesten har over lengre tid meldt store utfordringer. De har hatt et stort trykk og 

etterspørsel av tjenesten. Tjenesten har ikke hatt tilstrekkelig med ressurser til å være nok 

oppsøkende i tjenesten i den grad som de ønsker og som har vært det etterspurte behovet. 

Tjenesten har hatt store komplekse saker som har krevd mye oppfølging og tid og driften ved 

«Perstua» har vært en kostnadskrevende boligtjenesten, med behov for 24/7 bemanning.  

 

Det har vært vanskelig å utnytte ressursene i driften godt nok. Både med tanke på faglig 

kompetanse og ansattes mulighet til å utføre oppgaver etc. Ansatte har stått i krevende 

oppgaver knyttet til bl.a samhandling, kommunikasjon, relasjon. De har hatt vakter med 

alenejobb og manglet kollegiet. Det har vært vansker med å rekruttere inn ansatte med riktig 

kompetanse og erfaring på målområdet. Dette har ført til høyt sykefravær blant ansatte.  

Lokalitetene til ansattes base i «Perstua» har ikke hatt optimale forhold, og den var ved 

oppstart utformet med tanke på midlertidig drift. Dette er alle faktorer som har bidratt til at 

det har vært vanskelig å etablere en «robust» ansatte gruppe. 

 

I februar 2020 ble det meldt bekymring til kommuneledelsen vedrørende uro rundt aktive 

rusmisbrukere som bor i kommunale leiligheter i Rabben boligfelt. Det ble en stor uro hos 

naboer. De det gjaldt ønsket ikke på dette tidspunktet bistand fra kommunale tjenester og 

ønsker heller ikke å flytte til annen bolig. Det ble bruk vaktselskap for å berolige innbyggeren 

i Rabben boligfelt. Det er over tid jobbet med permanente boliger for denne bruker gruppen. 

Dette ble framlagt i HOOK desember 2019. Saken ble utsatt med ny bestilling om at det var 

ønskelig at administrasjoenn så på og utredet/vurderete andre tomtevalg enn de som ble 

framlagt.  

 

På bakgrunn av uroen som oppsto ble det innleder et samarbeid med Hitra kommune og deres 

oppfølgingstjeneste for mennesker med rus og psykisk helse. Personer med ruslidelser har ofte 

samtidige psykiske lidelser, og personer med psykiske lidelser har hyppigere ruslidelser enn 

gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser kalles ROP-

lidelser. Det er denne gruppen oppfølgningstjenesten i Hitra kommune i hovedsak jobber 

rundt, og i nasjonal veileder Sammen om mestring – lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid 

for voksne beskrives disse som i et forløp 3. Hitra kommune har også et tilbud til ungdom 

som av ulike årsaker har falt utenfor, eller står i risiko for å falle utenfor.  

 

De har fokus på miljøterapeutisk arbeid med fokus på relasjon, boligsosialt arbeid, aktivitet og 

mestring av hverdagen. Oppfølgingstjenesten skal gi helse- og omsorgstjenester til mennesker 

som av psykiske årsaker og eller på grunn av rusmiddelproblematikk har behov for bistand i 

hverdagen som følge av langvarig, og eller høyt symptom- eller lidelsestrykk. Tjenesten tar 

utgangspunkt i den enkeltes situasjon og behov, og tilrettelegger for at den enkelte skal kunne 

mestre sitt liv så selvhjulpent som mulig ut fra sine forutsetninger. Bistanden skal være 

målrettet og bidra til bedre mestring av hverdagen for å stabilisere eller øke livskvaliteten. 

Tjenesten skal bidra til at man selvstendig håndterer utfordringer og en mulig vanskelig 

livssituasjon. Målene settes utfra den enkeltes ønsker og behov innenfor de rammer tjenesten 

har. Tjenesten ønsker å hjelpe til at den enkelte får tilgang til og fungering i levekårsressurser 

som sosialt nettverk, familie og aktiviteter. 

Vurdering: 

 

Det anbefales på bakgrunn av de utfordringer og sårbarheter som Frøya kommune har hatt i 

sin drift av oppfølgingstjenste innenfor målgruppen rus og psykisk helse, at det nå inngås et 

interkommunalt samarbeid med Hitra på en felles oppfølgingstjeneste for personer med rus og 



psykisk helse (ROP). Dette vil medføre en mere effektivisering av tjenesten gjennom bedre 

utnyttelse av ressursene (økonomi, kompetanse etc.) En interkommunal tjeneste på 

målområdet vil gi et bedre oppfølgingstilbud til ROP brukerne. Denne organisering vil også gi 

en større stabilitet i driften som gir mulighet for mere trygghet, forutsigbarhet og 

meningsinnhold til brukere og ansatte. Å være en del av en større arbeidsgruppe vil gi ansatte 

stabile arbeidstidsordninger/ turnuser og gir dermed ansatte mulighet til å planlegge sin fritid 

og familieliv bedre.  

 

Effekten av et interkommunalt samarbeid vil føre til et større og mer robust arbeidsmiljø og 

fagmiljø med varierende arbeidsoppgaver, som gir meningsfullhet til ansatte. En vil få et 

arbeidsmiljø med mindre alenearbeid, har kollega i sitt miljø og treffer kollega gjennom 

vakten. En vil også øke sikkerheten til ansatte.  

 

Den interkommunal oppfølgingstjeneste på rus og psykisk helse vil i hovedsak jobbe med 

brukere innenfor veilederns beskrivelse av forløp 3 som kan nyttigjøre seg tjenestens tilbud. 

Unntak drøftes individuelt.  

 

Dagens ambulerende tjeneste som er organsiert i BAM slås sammen med øvrig psykisk 

helsetjeneste i Familie og helse og vil gi et tilbud til brukere innenfor forløp 1 og 2.  

 

Budsjett for det interommunale samarbeidet legges fram i egen sak. Kommunedirektøren 

jobber med å utrede og vurdere eksisterende årsverk innenfor nåværende 

oppfølgningstjeneste, og ser på hvordan disse skal fordeles/prioriteres i tråd med oppgaver 

innenfor tjenesteområdet rus og psykisk helse i egen kommune og interkommunal 

oppføgningstjeneste.  

 

Det vil det også bli framlagt egen sak om økonomikse konskekvenser av den akutte 

situasjonen som oppsto på Rabben, og kommunes utgifter ifbm inneleie av eget vaktselskap 

for å håndtere situasjonen.  
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1 Partene i avtalen 
Partene i avtalen er Hitra kommune og Frøya kommune. 

Avtalen er inngått med hjemmel i helse – og omsorgstjenesteloven. Samarbeidet er et 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2. 

Hitra kommune er vertskommune. 

2 Formål 

Kommunen er en svært viktig arena for kontaktetablering, kartlegging, behandling og 

oppfølging av personer med ROP-lidelser. Personer med ruslidelser har ofte samtidige 

psykiske lidelser, og personer med psykiske lidelser har hyppigere ruslidelser enn 

gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser kalles ROP-

lidelser. Formålet med oppfølgingstjenesten er å gi mennesker med ROP lidelser og 

ungdommer med rus/ psykiske lidelser tilbud om tilpasset aktivitet og oppfølging. De skal gis 

sømløse tjenester og et helhetlig tilbud.  

Oppfølgingstjenesten gir et tilbud til aldersgruppen er 15-50 år hvor det tilbys oppfølging, 

aktivitet, bistand i bolig, samtaler, rusprøver og en tilgjengelig tjeneste 24/7 for pårørende og 

mennesker med ROP-lidelser. Behov og unntak drøftes individuelt.  

3 Vertskommunens myndighet og oppgaver 
Frøya kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til kommunedirektøren i 

vertskommunen: 

1. Myndighet til å lede og administrere den myndighet og de oppgaver som kommunen 

er gitt i lov om helse – og omsorgstjenester overfor mennesker med betydelige 

rusutfordringer og sammensatte lidelser. 

2. Myndighet til å treffe beslutninger om tildeling av kommunale tjenester hjemlet i helse 

– og omsorgstjenesteloven. 

3. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til 

kommuneadministrasjonen. 

4. Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til fylkesmannen. 

5. Myndighet til å utarbeide virksomhetsplan, budsjett, tertialrapporter og årsmelding. 
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Kommunene har hver for seg ansvar for å skaffe hensiktsmessige boligløsninger der dette er 

aktuelt knytta opp tjenestetilbudet.  

4 Vertskommunens ansvar 
Vertskommunen ved kommunedirektøren skal: 

1. Være arbeidsgiver for kommunalt ansatte innenfor oppfølgingstjenesten rus og 

psykisk helse i Hitra Frøya. 

2. Drifte interkommunalt oppfølgingstjeneste rus og psykisk helse for brukere bosatt i 

Frøya kommune basert på delegasjoner fra Frøya kommune. 

3. Utarbeide regnskap for drift av oppfølgingstjenesten rus og psykisk helse for Hitra 

Frøya. Klientregnskap føres som eget ansvar (regnskap) i vertskommunens 

driftsregnskap for hver av kommunene. 

4. Ha arkivansvar og journalføring for Frøya kommune i henhold til denne avtalen. For 

øvrig foregår arkivering i henhold til arkivloven. 

Hitra Kommunen som vertskommune sitt ansvar omfatter blant annet 

 Kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester herunder praktisk 

bistand og opplæring for å kunne mestre boforhold, personlig økonomi, personlig 

hygiene med mer 

 Ruskartlegging og psykososial oppfølging 

 Forebyggende helsetjenester, nødvendig helsehjelp  

 Oppfølging i bolig 

 Sosial eller arbeidsrettet aktivisering 

 Arbeid med individuell plan 

 Generell oppfølging og veiledning 

 Henvisning til behandling 

 Ansvar for gjennomføring av brukerundersøkelser, kartlegging brukerplan etc 

 Oppfølging av ungdommer med utfordringen innenfor rus og psykisk helse.  

 Ansvar for koordinering og administrering av aktivitets-/dagtilbudet Hammer gård.  

 Oppfølgning av ungdommer på frivillig ruskontrakt i samarbeid med Helsestasjon og 

skolehelsetjenesten.  

 Oppfølgning av tvungen ruskontrakt.  
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5 Oppgaver som faller utenfor vertskommunens ansvar 
Frøya kommune ivaretar selv følgende oppgaver: 

a) Vedta planer for kommunen innenfor områdene rus og psykisk helse 

b) Administrasjon av boliger og boligforvaltning knytta til tjenestene. 

c) Frøya kommune, sammen med vertskommunen, fastsetter driftsnivået på klientretta 

virksomhet for egen kommune. Driftsnivået i begge kommuner vurderes av 

fagpersonell som er kompetent innfor dette fagfeltet. Men et felles mål er å utnytte 

ressursene godt slik at det bli økonomisk bærekraftig for begge kommuner.  

6 Organisering oppfølgingstjenesten - rus og psykisk helse i Hitra 

Frøya 
Oppfølgingstjenesten - rus og psykisk helse organiseres som en tjeneste under 

kommunedirektøren i vertskommunen, som delegeres myndighet for fag, personal og 

økonomi. Vertskommunen har ansvar for tilsettinger i tråd med vanlige prosedyrer. 

Alle ansatte må, ved behov, påregne og utføre oppgaver og gjennomføre møter med brukere 

og andre i hele tjenesteområdet.  

 

7 Rapportering 
Oppfølgingstjenesten - rus og psykisk helse Hitra Frøya rapporterer til assisterende 

kommunedirektør i vertskommunen. Kommunedirektøren i Hitra sender over en oversikt til 

kommunedirektøren i Frøya kommune for hvert tertial, og i tillegg årsrapport. Denne 

oversikten skal inneholde økonomi og omfang av tjenester. 

Kommunedirektøren i vertskommunen orienterer deltakerkommunen spesielt om vedtak av 

prinsipiell karakter. 

Frøya skilles ut som eget avdelingskontor/distrikt i forhold til rapportering til Fylkesmannen i 

Trøndelag, SSB/ KOSTRA og annen statlig rapportering. 

Det avholdes før 1. oktober årlig samarbeidsmøte mellom kommunene. 

Ved vesentlig driftsavvik kan deltakerkommunen be om ekstra samarbeidsmøte. 
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8 Finansiering 
Vertskommunens utgifter til tjenesten som omhandler Frøya kommune vedr. lønn, opplæring, 

veiledning, kurs, kontorutgifter og teknisk utstyr finansieres gjennom innbetaling fra Frøya 

kommune.  

Betaling skjer ved a-akontobeløp pr. 30.04 og 31.08. Avregning foretas innen utgangen av 

januar påfølgende år. 

Vertskommunen leverer inn budsjettforslag for neste års drift innen 1. oktober. 

Fordeling av utgiftene mellom Frøya kommune og Hitra kommune utredes og vedtas i egen 

saksutredning før avtalen trer i kraft.  

Det legges overordnet følgende til grunn: 

1. Administrasjonskostnader fordeles 50/50 mellom kommunene. 

2. Klientretta virksomhet fordeles etter egne budsjett for hver kommune. 

3. Aktivitets-/dagtilbud på Hamarvik fordeles etter antall brukere av tilbudet. 

 

9. Klagebehandling 

Klage på tjenester skal mottas og behandles av Hitra kommune, som har fattet vedtak i saken. 

Hvis klagen ikke etterkommes til gunst for brukeren, sendes klagen videre til klagenemnd i 

brukerens bostedskommune, eller for klage på lovpålagte tjenester, til Fylkesmannen i 

Trøndelag. Ifht punkt 3-2 i avtalen så må også saksbehandlingen i klagebehandling gå til 

vertskommunen.  

 

10 Evaluering 
Med bakgrunn i målsettingen i denne avtalen skal det legges opp til en gjennomgang og 

drøfting av samarbeidsordningen i løpet av første kvartal 2021. 

11 Oppsigelse 
Dersom deltagerne er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning, jf. 

KL’s § 20-8.  

Den enkelte kommune kan med minimum ett års skriftlig varsel si opp sitt deltagerforhold i 

vertskommunesamarbeidet. Uttreden gjelder fra 1.januar. 



 
 

6 
 

Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver 

som omfattes av samarbeidsordningen.  

 

12 Endring av avtalen 
Denne avtalen kan endres dersom minst en av kommunene i samarbeidet fremsetter krav om 

det. Endringer krever enighet. 

Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmenn i de respektive kommunene. 

Endringer av mer prinsipiell karakter eller som er av vesentlig betydning krever 

kommunestyrebehandling.  

 

13 Mislighold 
Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, kan den 

andre kommunen kreve økonomiske tap dekket av den andre kommunen for mislighold av 

avtalen.  

 

14 Tvister 
Eventuelle uenigheter mellom partene for den del av avtalen som er rettslig forpliktende skal 

søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for 

de ordinære domstolene. Verneting i slike saker skal være vertskommunens verneting. 

 

15 Ikrafttredelse og varighet 
Avtalen trer i kraft fra 1 juni 2020. 

 

16 Kommunestyrenes godkjenning 
Avtalens gyldighet forutsetter godkjenning av kommunestyret i begge kommuner, jfr. KL’s § 

20-4. 

Avtalen er ikke gyldig før begge kommuner har akseptert avtalen. 



 
 

7 
 

Denne avtalen er utstedt og undertegnet i 2 – to-eksemplarer, hvorav partene beholder 1 –ett 

eksemplar hver. 

 

 

 

Hitra kommune                 Frøya kommune 

Dato, sted:       Dato, sted: 

Ordfører       Ordfører 
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Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige områder i dag, og vil trolig bli enda
viktigere i tiden framover. Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske
lidelser vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i
2020. En hovedoppgave de kommende årene vil være å redusere forekomsten
av angst, depresjon og rusmiddelproblemer for å sikre enkeltmennesker bedre
livskvalitet og redusere totalbelastningen for samfunnet.

Målene for psykisk helse- og rusmiddelpolitikken er beskrevet i «Opptrappings-
planen for psykisk helse (1999–2008)» og stortingsmeldingen «Se meg! En
helhetlig rusmiddelpolitikk (2011–2012)». St. melding nr. 47 «Samhandlings-
reformen» trekker opp utfordringsbildet og gir føringer for helse- og omsorgs-
politikken generelt.

Veilederen beskriver krav og forventninger til lokalt psykisk helsearbeid og
rusarbeid i lys av gjeldende lovverk og nasjonale føringer for området. Den
angir sentrale aktører og skisserer hvordan tjenestene kan ivareta målene på
en god måte.

Det legges særlig vekt på at:
• Tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv
• Tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og

koordinerte tjenester
• Psykisk helse og rus ses i sammenheng

Veilederen peker på sentrale faktorer som påvirker den psykiske helsen og
bruken av rusmidler, og viser hvordan tjenestene kan tilrettelegge for en
bevisst og systematisk håndtering av muligheter og barrierer i utforming og
organisering av tjenestetilbudet.

Holdningene til psykiske problemer og rusmiddelavhengighet og forståelsen
for kompleksiteten i problematikken, har endret seg de siste årene. Helse-,
omsorgs- og velferdstjenestene legger stadig større vekt på brukerens eget
bidrag til endring og mestring av helse- og livssituasjon. Brukerinn ytelse er
en grunnleggende verdi og en rettesnor for veilederen som utdypes i kapittel 1
«Brukeren som viktigste aktør».

Vi håper at veilederen både vil gi deg ny kunnskap og økt forståelse for fag-
feltet og ideer og inspirasjon til å utvikle og forbedre tjenestene til personer
med rusmiddel- og/eller psykiske problemer.

Lykke til med arbeidet!

Oslo, mars 2014

Bjørn Guldvog
direktør

Forord
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Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer hos mennesker
i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkningen.

Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov knyttet til problemet vil
variere fra person til person. Mange klarer å håndtere situasjonen ved egen
innsats eller med støtte fra familie og nettverk eller selvhjelpstilbud. Noen
henter støtte fra frivillige organisasjoner, mens andre har behov for tjenester
fra tjenesteapparatet i en kortere eller lengre periode.

Omlag en sjettedel av den voksne befolkningen har til enhver tid et psykisk
helseproblem og/eller et rusmiddelproblem. Angst og depresjon er de vanligste
lidelsene. Om lag fem prosent av den voksne befolkningen har vært i behandling
i psykisk helsevern eller i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (1;2).

Det er høy forekomst av rusmiddelproblemer blant personer med psykiske
lidelser, og mange med rusmiddelproblemer har i tillegg en psykisk lidelse.
Undersøkelser viser at ca. 65 prosent av kartlagte brukere av kommunale
helse, omsorgs- og velferdstjenester med rusmiddelproblemer hadde psykiske
vansker som gikk alvorlig ut over deres daglige fungering (3). Tall fra akutt-
psykiatrien angir at om lag halvparten av de innlagte pasientene har et
rusmiddelproblem (4).

En liten del av befolkningen har et høyt forbruk av rusmidler, særlig av alkohol.
Alkoholkonsumet i Norge har økt betydelig i løpet av de siste 15 årene (5).
Antallet stordrikkere antas å øke med økt alkoholkonsum. Alkohol er det
rusmidlet som forårsaker est sosiale og helse-messige skader, og er den nest
viktigste risikofaktor for sykdom og tidlig død i industrialiserte land (6). Alkohol
var hovedårsak til 395 dødsfall i Norge i 2011 (7). Omlag 10 000 personer
injiserer narkotika, hovedsakelig heroin (8).

Redusert livskvalitet, økt dødelighet, sykefravær og uførepensjon er blant de
viktigste følgene av psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer. Disse
problemene er en vesentlig årsak til at mange personer i yrkesaktiv alder står
utenfor arbeidslivet (9).

LOKALT RUS- OG PSYKISK HELSEARBEID

Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal bidra til ere friske leveår for befolk-
ningen og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske
helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for samfunnet. Arbeidet skal
bidra til å bedre levekårene for personer som har et rusmiddel- eller psykisk
helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mest-
ring av eget liv. Pårørende til mennesker med rusmiddel- eller psykiske helse-
problemer skal sikres nødvendig støtte og avlastning.

Kommunene og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å tilby tjenester til
personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
(10) presiserer kommunens ansvar for alle pasient- og brukergrupper. Loven
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tydeliggjør kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester og
plikten til å tilby forsvarlige tjenester. Kommunens ansvar for helsefremmende
og forebyggende arbeid fremheves både i helse- og omsorgstjenesteloven
og i folkehelseloven. Innføring av helse- og omsorgstjenesteloven medførte
endringer i en rekke andre lover, blant annet spesialisthelsetjenesteloven
(11) og pasient- og brukerrettighetsloven. Pasient- og brukerrettighetsloven
(12) inneholder nå felles regler, inkludert rettighetsbestemmelser, for både
pasienter og brukere.

Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid innebefatter kommunenes, de distrikts-
psykiatriske sentrenes (DPS) og den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingens
(TSB) innsats på feltet. Det kommunale arbeidet omfatter forebygging, kart-
legging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon.
Psykisk helsearbeid og rusarbeid utføres i helse- og omsorgstjenesten og i andre
sektorer og tjenester i kommunen (1). Det lokalbaserte psykiske helsearbeidet
for voksne i spesialisthelsetjenesten utføres først og fremst ved, og ut fra, de
distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) tilbys i ruspoliklinikker og ulike døgnenheter. Veilederen vektlegger arbeid
som skal gjøres lokalt i kommunen og i samhandlingssonen mellom kommunen
og spesialisthelsetjenesten.

Lokalt psykisk helse- og rusarbeid står overfor mange av de samme utfordringene,
og benytter metoder og tilnærmingsmåter som bygger på en del like prinsipper.
Flere av brukerne har samtidige psykiske helse- og rusmiddelproblemer. Likhetene
i utfordringer og tilnærmingsmåter gjør det hensiktsmessig å se psykisk helse og
rus i sammenheng. Dette er to felt med hver sine fagtradisjoner, virkemidler og
egenart som vil pro tere på å dele mer kunnskap og å arbeide mer sammen.

MÅLGRUPPER

Veilederen retter seg i første rekke til lokale tjenesteutøvere og ledere i
kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, som har et ansvar for å yte
eller tilby tjenester til voksne over 18 år med psykiske problemer og/eller rus-
middelproblemer. Veilederen vil også være nyttig for politisk og administrativ
ledelse og for andre tjenester og aktører som har kontakt med målgruppen.
For brukere og pårørende kan veilederen gi nyttig informasjon om hvilke
forpliktelser tjenestene har, og hvordan det anbefales at det lokale psykiske
helse- og rusarbeidet møter deres behov på en best mulig måte.

VEILEDERENS FORMÅL OG INNHOLD

Det skjer en betydelig fagutvikling på feltet. Økt brukerinn ytelse fordrer at
alle kommuner har en systematisk tilnærming til hvordan pasienter og brukere
involveres i utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Samhandlingsreformen
og lovverket som følger opp reformen stiller økte krav til samhandling og god
arbeidsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Med Veilederen «Sammen om mestring» ønsker Helsedirektoratet å peke
på utfordringer og muligheter i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid og
vise hvordan ulike forhold kan imøtekommes. Målet er å klargjøre nasjonale
forventninger og stimulere til videreutvikling og forbedring av tjeneste-
tilbudet. Tjenestene vil over tid utsettes for nye utfordringer og nye forvent-
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ninger, men også nye muligheter til å organisere og utvikle tjenestene. Det er
en kontinuerlig prosess å sørge for gode og forsvarlige tjenester som fordrer
at virksomheten arbeider systematisk med kvalitetsforbedringer. Veilederen
inneholder informasjon, råd og veiledning som skal understøtte det lokale
psykiske helsearbeidet og rusarbeidet. «Ofte stilte spørsmål» benyttes i noen
kapitler for å svare på enkelte utvalgte områder.

Veilederen omfatter alle typer psykiske plager og lidelser, og alle typer
rusmiddelproblemer; alkohol, medikamenter og narkotiske sto er (13). Den
omtaler utfordringer og muligheter i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid,
men behandler ikke enkeltdiagnoser eller utsatte gruppers særskilte behov.
Her vises til nasjonale faglige retningslinjer, som er faglig normerende, og
andre veiledere som gir detaljert råd og veiledning innenfor spesi kke områder.
Publikasjonene nnes på www.helsedirektoratet.no/publikasjoner.

Se vedlegg 1: Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere innen psykisk
helse og rus.

Doping og spillavhengighet er ikke omtalt i denne veilederen.

Veilederen er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med en arbeids-
gruppe og en ressursgruppe bestående av representanter for bruker- og
pårørende-organisasjoner, kommuner, spesialisthelsetjenesten, fylkes-
mannen og nasjonale kompetansemiljøer. Gruppene har vært vurdert med
hensyn til habilitet og mulige interessekon ikter.

Arbeidsgruppen har bestått av:
• Inger Hilde Trandem, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

(NFRAM)
• Torgeir Gilje Lid, Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
• Anne Loennechen, Bergen kommune
• Torhild Kielland, Kompetansesenter rus- region øst
• Karl-Olaf Sundfør, Mental Helse
• Arve Almvik, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
• Bjarte Sælevik, Norsk Sykepleierforbund
• Anders Skuterud, Norsk Psykologforening (NPF)
• Tone Meisdalen, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
• Rigmor Kvia de Waard, Fylkesmannen i Rogaland
• Eli Ådnøy, Fylkesmannen i Østfold
• Lars Linderoth, Den norske legeforening
• Bjørgunn Nyhuus Gram, Drammen kommune
• Gro Ruud, Fellesorganisasjonen

Ressursgruppen har bestått av:
• Trond Hatling, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
• Sverre M. Nesvåg, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning

i Helse Vest (KORFOR)
• Trond Fjetland Aarre, Nord ord Psykiatrisenter og Helse Førde

Vi retter en stor takk til arbeidsgruppens og ressursgruppens medlemmer
for verdifulle bidrag og nyttige diskusjoner i utarbeidelsen av veilederen.
Helsedirektoratet står ansvarlig for den endelige utformingen av veilederen.

10 | Innledning
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»  BRUKEREN SKAL VÆRE VIKTIGSTE AKTØR  

•   Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk 
tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i den enkeltes behandling /  
bedringsprosess og i utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

•   Tilsetting av medarbeidere med brukererfaring styrker brukerperspektivet i 
tjenestene.

•   Pårørende er en ressurs og bør møtes som en samarbeidspartner ut fra den  
rollen de innehar, og samtidig sikres nødvendig støtte og avlastning.

•   Barn som pårørende skal ivaretas ut fra sine egne behov – og er et ansvar for 
både kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

•   Tjenesteapparatet bør informere og oppmuntre brukerne til å ta kontakt med 
brukerorganisasjonene, brukerstyrte sentre, selvhjelpsgrupper eller andre 
 frivillige organisasjoner, og eventuelt bidra til å opprette kontakten.

 
»  PSYKISKE HELSEPROBLEMER, RUSMIDDELPROBLEMER  

OG TRAUMEFORSTÅELSE BØR SES I SAMMENHENG 

•   Sentrale perspektiver som empowerment og recovery bør prege tjeneste ytingen.

»  LOKALT PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID SKAL OGSÅ BIDRA  
TIL Å BEDRE LEVEKÅR 

•   Tjenestene skal forebygge og redusere problemutvikling og fremme bruke-
rens mestring av eget liv, herunder bolig, arbeid, hindre frafall i skole, sosial 
inkludering, personlig økonomi, hjelp i bolig m.m. 

•   Individuell jobbstøtte (IPS), som integrerer mennesker med psykiske helse-
problemer i ordinært arbeid, bør utvikles og benyttes.

»  VARIERTE OG LETT TILGJENGELIGE TJENESTER – OGSÅ FOR  
DEM SOM IKKE OPPSØKER HJELP

 
•   Tjenestene må drive aktivt informasjonsarbeid og ha lett tilgjengelige 

 tjenester, ofte i langt større grad enn ved somatiske sykdommer.
•   Kommunen bør tilby et variert utvalg av lavterskeltilbud, som del av sitt 

 helhet lige tjenestetilbud.
•   Psykologkompetanse bør inngå i kommunens tjenestetilbud. 
•   Brukerstyrte tilbud, ambulante og aktivt oppsøkende tjenester, hvor 

 kommune og spesialisthelsetjenesten arbeider sammen om å gi samtidige 
tjenester, bør tas i bruk og videreutvikles til brukere med alvorlige og lang-
varige lidelser.  

»  KOMMUNEN OG SPESIALISTHELSETJENESTEN MÅ SAMARBEIDE 
OM Å STYRKE LOKALT PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID 

•    Kommunen og spesialisthelsetjenesten har ulike faglige tradisjoner, virke-
midler og kompetanse, og kan sammen tilby et bredt spekter av tjenester  
og tilnærmingsmåter.

Hovedpunkter
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•   God samhandling forutsetter likeverd mellom tjenestenivåene, både i 
 teo retisk og praktisk tilnærming til feltet. 

•   God dialog, interesse og respekt for hverandres kompetanse og faglige  innsikt 
vil utvide kompetansen både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. 

•   Anbefalte samhandlingsmetoder gir kommunen praktisk faglig støtte, uten 
at brukeren sendes mellom tjenestenivåene, mens spesialisthelsetjenesten 
får et bredere perspektiv på brukerens behov og livssituasjon.

•   Brukerens kompetanse må inngå i fagperspektivene. Begge tjenestenivåene 
må ta utgangspunkt i et tydelig brukerperspektiv. 

•   Den praktiske samhandlingen mellom kommune og  spesialisthelsetjenesten, 
fordelingen av ansvar og oppgaver og utformingen av tjenestene må 
 tilpasses lokale forhold. 

•   Spesialisthelsetjenesten skal understøtte, ikke erstatte, kommunale 
 tjenester. 

•   DPS bør i større grad bli nøkkelstruktur i en desentralisert spesialist  helse-
tjeneste for behandling av personer med rusmiddelproblemer.

»  KOMMUNEN HAR ANSVAR FOR AT INNBYGGERE SOM HAR 
RUSMIDDEL PROBLEMER OG /ELLER PSYKISKE PROBLEMER OG 
LIDELSER FÅR UTREDNING, DIAGNOSTISERING OG BEHANDLING1  

•   Kommunens ansvar for personer med psykiske problemer og lidelser og 
rusmiddel problemer er tydeliggjort i helse- og omsorgstjenesteloven.

•   Kommunen bør ta et hovedansvar for å ha tilbud til personer med psykiske 
helseproblemer eller rusmiddelproblemer som forventes å bli milde og 
 kortvarige. 

•   Kommunen skal, ved behov, henvise til spesialisthelsetjenesten. 
•   Behovet for tjenester fra spesialisthelsetjenesten vil variere, og er størst for 

personer med alvorlige lidelser.  
•    Forebygging, behandling, omsorg og rehabilitering er viktige oppgaver for 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

»  VEILEDEREN OMTALER TRE ULIKE HOVEDFORLØP HVOR  SAMARBEID OG 
ET FELLES ANSVAR SKISSERES FOR Å TILBY HELHETLIGE  TJENESTER 

•   Hovedforløp 1 omfatter rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer 
som forventes å være milde og kortvarige. 

•   Hovedforløp 2 omfatter kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige 
mildere problemer/lidelser. 

•    Hovedforløp 3 omfatter alvorlige og langvarige problemer/lidelser.
•    Relevante tiltak og tilnærmingsmåter beskrives i forhold til disse tre hoved-

forløpene. De skiller seg fra hverandre med hensyn til problemets art, 
alvorlighetsgrad og varighet, relevante mål og tiltak, ansvarsplassering og 
 samarbeidsrelasjoner.  

»  FLERE FELLESFAKTORER PÅVIRKER BEHANDLINGSRESULTATET  

•   Relasjonelle og organisatoriske fellesfaktorer som virker positivt inn på 
 behandlingsresultatet bør vektlegges, uavhengig av hvilke spesifikke 
behandlings metoder som velges.

1   Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale 
helse- og omsorgstjenester m.m (helse-  
og omsorgstjenesteloven) § 3-2, pkt 4

12  | Innledning
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•    Fast kontaktperson bør vurderes i forhold til alle, også brukere som ikke har 
krav på koordinator. En fast kontaktperson er også ofte en fasilitator for å 
gjøre tjenester tilgjengelige.

»  I BEHANDLINGSALLIANSEN MELLOM BRUKER OG TJENESTEUTØVER  
BØR DET VEKTLEGGES: 

•    God relasjon mellom bruker og tjenesteutøver/behandler
•   Innhenting av systematiske tilbakemeldinger fra brukeren til tjenesteutøver
•   Tilgjengelighet, kontinuitet og individuell tilpasning 

»  PSYKISK HELSEFELTET OG RUSFELTET KREVER EN FLERFAGLIG 
TILNÆRMING 

•    Veilederen gir oversikt over et bredt spekter av aktører som yter tjenester til 
personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.

•   Ingen enkelt faggruppe har eller vil kunne utvikle tilstrekkelig dybde kunnskap 
på alle kunnskapsfeltene.  Det bør legges til rette for at fag gruppenes spesielle 
kompetanse supplerer og utfyller hverandre i tjenesteutvikling og -utøvelse.

•   Tjenesteytere må kjenne til andre aktører og tjenester. Sviktende2 kunnskap 
om hverandres tjenester kan ha betydning for forsvarligheten i tjeneste-
ytingen overfor den enkelte tjenestemottaker. 

»  KVALITETSARBEID MÅ VÆRE EN VIKTIG OG INTEGRERT DEL AV ET 
 SYSTEMATISK ARBEID MED Å SIKRE OG FORBEDRE TJENESTENE

•    Brukeres erfaringer skal anvendes aktivt i kvalitetsarbeidet sammen med 
 tjenesteutøvernes faglige kunnskap og deres erfaringer fra det daglige 
arbeidet3. 

2  Sårbarhet i tjenestetilbudet til rusmiddel-
brukere – erfaringer fra tilsyn  
Lars E.  Hanssen og Geir Sverre Braut 
(14).  Rapporten ligger til grunn for ulike 
 anbefalinger i veilederen.

3  Helse- og omsorgstjenesteloven, § 3-10
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Brukeren som  
viktigste aktør 

 1

» 

Kapittelet «Bruker som viktigste aktør» beskriver 

hvordan tjenestene og den enkelte tjeneste utøver, 

ut i fra et brukerperspektiv, kan organisere og yte 

tjenester til mennesker med psykiske- og/eller 

 rusmiddelproblemer. Kapittelet tar utgangspunkt  

i gjeldende lovverk og politiske føringer, og bygger  

på en faglig forståelse om at aktiv medvirkning i 

 utformingen av tjenestetilbudet og egen bedrings-

prosess har en terapeutisk effekt og bidrar til økt 

mestring for bruker og pårørende.
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» 1.1 BRUKEREN

Aktiv involvering av brukeren i valg av behandling og tjenester er en demokratisk
rettighet og en politisk og faglig målsetting. Utfordringen ligger i hvordan og i
hvilken grad politikere, administrative ledere og tjenesteutøvere i praksis setter
brukeren i sentrum for valg, prioriteringer og organisering av virksomheten.

Tilstrekkelig kunnskap om psykiske problemer og rusmiddelavhengighet og
dens konsekvenser er en forutsetning for å kunne møte brukeren på hans eller
hennes premisser, og yte gode og tilpassede tjenester. Brukernes problemer
og behov vil variere avhengig av symptomenes art, grad og varighet. Tjeneste-
utøverne må ha nødvendig kompetanse for å imøtekomme de ulike problemene.

Det er lederens oppgave å sikre at virksomheten yter likeverdige og helhetlige
tjenester til brukerne og praktiserer reell brukermedvirkning 1. Tjeneste-
utøveren har samtidig et selvstendig ansvar2 for at brukeren gis et likeverdig,
frivillig 3 og forsvarlig tilbud med anledning til å medvirke 4.

» 1.2 PÅRØRENDE

Bekymringer knyttet til hvordan familien opplever og berøres av ens problemer
preger mange. Pårørende, det være seg familien, en venn eller en annen
nærstående person5, vil også påvirkes og merkes av situasjonen. Pårørende er
en ressurs og bør møtes som en samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar,
samtidig som de trenger oppmerksomhet og omtanke fra tjenesteapparatet.
Noen pårørende har behov for konkret oppfølging eller egne tjenester.

Involvering av pårørende i behandling og utvikling av tjenestetilbud er viktig
både av hensyn til pårørende og til brukerens situasjon. Undersøkelser viser at
pårørendeinvolvering både reduserer faren for tilbakefall hos brukeren (15-17)
og fører til færre symptomer (18-20). Det bedrer sosial fungering (21) og gir økt
opplevelse av mestring og tilfredshet både hos bruker og pårørende (22-24).

Se også kapittel 5. Tilnærmingsmåter

1 Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
mv. (helsepersonelloven)

2 § 16 helsepersonelloven § 4

3 Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient og bruker-
rettigheter (pasient- og brukerrettighets-
loven) § 4-1

4 Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

5 Hvem som regnes som pårørende etter
pasient- og brukerrettighetsloven følger av
lovens § 1-3 bokstav b

B ru keren som vi kti gste aktør
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» 1.3. BARN SOM PÅRØRENDE

Barn som lever sammen med en foresatt som har en psykisk lidelse eller et
rusmiddelproblem, er risikoutsatt. Helse- og omsorgspersonell skal bidra til
å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindre-
årige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig
somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand. Helse- og
omsorgspersonell som yter tjenester til en pasient/bruker skal søke å avklare om
pasienten har mindreårige barn, ska e seg oversikt over omsorgsituasjonen og
innhente samtykke til hensiktmessig oppfølging6, 7. Når det er grunn til å tro at
barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, skal helse- og omsorgspersonell uten
hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste 8.
Barnets situasjon bør vurderes fortløpende, og personellet bør konferere med
andre aktører når de er i tvil. Det er mulig å diskutere en sak anonymt med barne-
vernet eller helsestasjon. I små kommuner bør en i mange tilfeller rådføre seg
med en nabokommune for å hindre brudd på taushetsplikten.

Helse og omsorgspersonell skal ha barn i fokus, og det bør være et gjensidig
ansvar for både kommunen og ansvarlige behandlere i spesialisthelsetjenesten
å kontakte hverandre ift barnets situasjon, og ta rede på hvilke vurderinger som
er gjort, og om det er tru et tiltak for å ivareta barnet. Helseinstitusjoner som
omfattes av spesialisthelsetjenesteloven, skal i nødvendig utstrekning ha barne-
ansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells
oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig
somatisk syke eller skadde pasienter9.

» 1.4 BRUKERMEDVIRKING10

6 Helsepersonelloven § 10 a

7 Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1

8 Helsepersonellovens § 33

9 Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialist-
helsetjenesten m.m. (spesialisthelse-
tjenesteloven) § 3-7a

10 Rett til medvirkning og informasjon er
lovfestet i kapittel 3 i pasient- og bruker-
rettighetsloven. Se også lov om sosiale
tjenester i NAV § 42 og lov om arbeids- og
velferdsforvaltningen § 15 (NAV-loven).

11 Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1

12 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3

13 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
første og andre ledd

» BRUKERMEDVIRKNING GIR INNFLYTELSE

Pasienter og brukere har rett til å medvirke og tjenestene har plikt til å involvere
pasient og bruker i undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud 11. Reell
brukermedvirkning innebærer at den som berøres av en beslutning, eller er bruker

av tjenester, deltar i beslutningsprosesser på like vilkår, slik at brukerens ulike
oppfatninger, erfaringer, ønsker og behov kommer til uttrykk og legges til grunn
for beslutninger og utforming av behandling og tjenestetilbud. Brukermedvirkning
forutsetter at tjenestene oppfyller brukerens rett til nødvendig informasjon 12.

» BRUKERMEDVIRKNING SKAPER LIKESTILLING

Kommunen har et likestilt ansvar for å yte tjenester ved somatiske-, psykiske-

og/eller rusmiddelproblemer13. Ingen skal oppleve diskriminering, forskjellsbehandling

eller mangel på likestilling på grunn av rusmiddelproblemer eller psykisk sykdom.

Brukermedvirkning er et egnet virkemiddel til å sikre at brukere likebehandles.
Målet er ikke å yte like tilbud, men et likeverdig og forsvarlig tilbud av god kvalitet
tilpasset brukerens behov og ønsker. Et likeverdig tilbud forutsetter at tjeneste-
apparatet har kjennskap til, verdsetter og anvender brukerens kunnskap i
utformingen av tjenestetilbudet.

Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i
diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

1 Brukeren som viktigste aktør | 17

FOR MER INFORMASJON

PårørendeSenteret i Stavanger
har utviklet et tjenesteuavhen-
gig e-læringsprogram om pårø-
rendeinvolvering.http://www.

pårørendeprogrammet.no/

Helsedirektoratet har utgitt
«Pårørende en ressurs» (25) en
veileder om hvordan tjenestene
skal forholde seg til pårørende.

Barn som pårørende, Helse-
direktoratet 05/ 2010 (26)

Som alle andre? Søsken til barn

og unge med funksjonsned-

settelser , NTNU Samfunns-
forskning (27)

Hvordan sikre barn og pårø-
rendes behov i spesialisert
rusbehandling? Stavanger/
Rogaland A-senter (28)

Nasjonalt kompetansenett-
verk for barn som pårørende;
Barns beste http://www.sshf.

no/pasient/kompetansentre/

barnsbeste/Sider/side.aspx
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14 Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2

» BRUKERMEDVIRKNING OPPHEVER BEGRENSNINGER

Brukermedvirkning krever at tjenesteutøverne ikke er forutinntatte, har fordommer
eller fastlåste syn på personer eller grupper som får betydning for valg av tilbud.

Gjennom brukermedvirkning får tjenestene økt kunnskap om brukerens situasjon,
ønsker og behov som kan motarbeide fordommer og stereotypier, og bidra til at
enkeltpersoner og grupper får større inn ytelse og handlingsrom.

» BRUKERMEDVIRKNING GIR MESTRING

Aktiv brukerdeltakelse i utformingen av tjenestetilbudet bidrar til et bedre tilpasset
tjenestetilbud, men har også en egenverdi. For mange vil brukermedvirkningen ha
en terapeutisk e ekt.

Å involvere og anvende brukerens kompetanse er avgjørende for at brukerens
ressurser og mestringsevne skal bevares og styrkes, og for at brukeren skal beholde
eller gjenvinne kontroll over eget liv. Gjennom å legge til rette for at enkeltindivider
gis makt og inn ytelse i eget liv, øker evnen og mulighetene for deltakelse og
inn ytelse i samfunnet.

» BRUKERMEDVIRKNING GIR BEDRE TJENESTER

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess hvor målet er å utvikle og forbedre
tjenestene 14. I dette arbeidet spiller brukerne en sentral rolle. Kun brukeren kan
bedømme om tjenesten eller behandlingen fungerer tilfredsstillende.

Brukermedvirkning bidrar til bedre og mer målrettede tjenester fordi erfarings-
kunnskap og fagkunnskap ses i sammenheng. Erfaringskunnskapens styrke ligger

i de jevnlige tilbakemeldingene fra dem som benytter tjenestene. Brukerne tilfører
nye perspektiver og ideer til kvalitetsforbedring.

» BRUKERMEDVIRKNING SKAPER LEGITIMITET

Jo ere som deltar i en beslutningsprosess, jo større legitimitet får beslutningen.
Brukermedvirkning er en prosess eller metode som forutsetter at det innhentes
synspunkter fra dem som berøres av de ulike tiltakene.

Brukermedvirkning og implementering av erfaringsbasert kunnskap i beslutningene
er et viktig demokratisk prinsipp.

» BRUKERMEDVIRKNING ER ET FELLESPROSJEKT

Brukermedvirkning gir fordeler til alle. Det har en individuell verdi og er et sentralt
virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Brukermedvirkning forutsetter at tjenestene arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet

med brukerne, slik at brukerens mestringsevne og engasjement i behandlingen blir
forsterket. Brukerens involvering blir større når behandlingen rettes mot endrings-
prosesser og mål som tar utgangspunkt i brukerens forståelse av egne utfordringer og
syn på egenutvikling og mestring.

» PÅRØRENDE ER EN RESSURS

Pårørende har ofte inngående kjennskap til brukerens bakgrunn, ressurser og

problemer. De kan bidra med forslag til løsninger og formidle kunnskap om forhold
som er lite synlige for tjenesteutøver.

Hvis forholdet mellom brukeren og pårørende er vanskelig, bør helse- og omsorgs-
personell vurdere om de kan bedre situasjonen. Samtykke til å involvere pårørende
bør drøftes jevnlig med brukeren.

18 | 1 Brukeren som viktigste aktør

Brukermedvirkning gir fordeler

til alle.
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1.4.1 OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvis brukeren ikke ønsker å medvirke?
Tjenestene har plikt til å legge til rette for brukermedvirkning og bør oppfordre
brukerne til å medvirke. Brukeren har en rett, men ingen plikt til å delta i
utformingen av tjenestetilbudet, og tjenesteutøver skal respektere brukerens
ønsker. Brukere som i første omgang avslår å delta i prosessen, bør inviteres inn
på nytt ved en senere anledning. Brukeren kan også oppfordres til å ta kontakt
med familie, venner eller bruker-organisasjoner, og hvis ønskelig invitere dem
inn i prosessen som en støtte. Tjenestenes plikt til å gi tilpasset informasjon
gjelder uavhengig av om brukeren kan eller ønsker å medvirke i prosessen15, 16.

Hvem avgjør ved uenighet, bruker eller utøver?
Brukermedvirkningens utgangspunkt er at tjenestetilbudet så langt som mulig
skal utformes i samarbeid med pasient og bruker17. Brukerens behov, ønsker
og vurderinger bør legges til grunn ved valg av behandling og tjenestetilbud.
Tjenesteutøver skal gi faglig baserte råd og nødvendig og tilstrekkelig informasjon
om tjenestetilbudet, slik at bruker er kjent med eventuelle konsekvenser
av valgene. Tjenesteutøver må være lydhør overfor brukeres ønsker, mål og
oppfatning av situasjonen. Målet er at bruker og tjenesteutøver enes om hva som
er et egnet tjenestetilbud. Tjenestene har plikt til å yte faglig forsvarlige tjenester,
og ved uenighet har forsvarlighetskravet forrang. Brukeren skal like fullt få
anledning til å medvirke underveis, og tjenestene må ikke ytes uten samtykke.

Har brukeren rett til at pårørende er til stede når tjenestene ytes?
Brukerens medvirkningsrett innebærer ikke bare rett til selv å medvirke, men
også rett til å be om at andre får være til stede når helse- og omsorgstjenester
ytes 18. Det skal mye til for at brukerens ønske ikke skal imøtekommes. Når
brukeren mangler samtykkekompetanse vil pårørende kunne ha selvstendig
rett til medvirkning 19.

Har pasienter under tvungent psykisk helsevern og tvungent tilbakehold
i TSB rett til å medvirke?
Retten til medvirkning gjelder ikke i sin helhet for pasienter som er underlagt
tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernloven og tvungent tilbake-
hold for rusmiddelavhengighet etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel
10. Reglene om tvang søker imidlertid å sikre pasientene, og eventuelt andre
som handler på deres vegne, inn ytelse over behandlingssituasjonen, så
langt det er mulig. Forhold som ikke er regulert av psykisk helsevernloven eller
kapittel 10 i helse- og omsorgstjenesteloven, vil på en tilpasset måte kunne
omfattes av pasient- og brukerrettighetslovens medvirkningsregler. Pasienten
kan la seg bistå av andre, for eksempel pårørende eller advokat. Utarbeidelse
av en kriseplan for å sikre medvirkning, kan være et godt tiltak. Planen kan
inneholde informasjon om hvordan pasienten ønsker å bli møtt, hvilke personer
som skal kontaktes samt pasientens behandlingsønsker ved en akutt krise.

» 1.5 BRUKERFOKUSERT ORGANISERING

Målsettingen om å sette brukeren i sentrum forutsetter et bevisst og syste-
matisk arbeid, og vil i mange tilfeller kreve en kulturendring i virksomheten.
Brukerfokuset kan medføre nye arbeidsmetoder, i form av større vekt på

15 Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1
første ledd

16 Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1
første ledd annet punktum

17 Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1
andre ledd

18 Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1
erde ledd

19 Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1
tredje ledd
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oppsøkende virksomhet eller innføring av nye samtaleverktøy. Det kan også
innebære at tjenestene bør omorganiseres for å kunne imøtekomme brukernes
ønsker og behov på en bedre måte.

Organisering av tjenester med utgangspunkt i brukerens ønsker og behovs-
vurderinger er et uttrykk for, og en anerkjennelse av, brukerkompetanse
og verdien av å tilpasse tjenestene til behovene. Tjenestene bør utformes
og tilrettelegges slik at det foreligger ulike tilbud og reelle valgmuligheter
for brukeren. Et nært samarbeid med brukerne og deres organisasjoner i
utvikling og organisering av tjenestene er en forutsetning for å etablere gode
brukertilpassede tjenester. Det foreligger plikt til å etablere systemer for
innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter 20. Jevnlige
brukerundersøkelser, i samarbeid med brukerorganisasjonene, for å sikre at
virksomhetens organisering og praksis ivaretar brukerperspektivet, vil på en
god og hensiktsmessig måte bidra til å oppfylle plikten.

Se Kap.8.2 Metoder for kvalitetsforbedringer.

Lett tilgjengelig informasjon om tjenestetilbudet
Gode og oversiktlige internettsider med lett tilgjengelig informasjon, tilpasset
målgruppens behov, er en e ektiv og god formidlingsmåte. Informasjonen
bør samordnes, og i størst mulig grad omfatte alle relevante aktører, som fast-
legen, skolehelsetjenesten, NAV-kontoret m. . Brukerorganisasjoner og andre
frivillige organisasjoner er gode formidlingsaktører. De har tillit og god kontakt
med brukergruppene, og kan bistå myndighetene med å formidle informasjon
om behandlingstilbud og tjenester.

Varierte og lett tilgjengelige tjenester
Et tjenestetilbud som tar utgangspunkt i brukerens ønsker og behovsvurderinger
forutsetter på den ene siden at myndighetene har god oversikt over tjeneste-
behovet på nasjonalt og lokalt nivå, og på den annen side at det nnes et bredt og
variert tjenestetilbud tilpasset brukerens behov. Myndighetene har ansvar for å
yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. I noen tilfeller gjelder
dette også oppsøkende individrettede tjenester 21.

Brukerstyrte tilbud
Brukerstyrte tilbud er tilbud som enten er drevet av brukerorganisasjoner,
for eksempel brukerstyrte sentre, væresteder eller arbeidstiltak, eller tilbud
hvor brukeren selv vurderer sitt innleggelsesbehov og tar kontakt med
tjenesteapparatet. Det nnes ordninger med brukerstyrte plasser både i
spesialisthelsetjenesten og i kommunene (trygghetsplasser (29)).

Se også Kapittel 6 Tjeneste og aktører i lokalt psykisk helsearbeid
og rusarbeid.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand på22.
Ordningen, som er beregnet for personer med omfattende funksjonsnedsettelser,
har som målsetting at brukeren skal ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv.
Det er brukeren selv, eventuelt med noe hjelp, som er arbeidsleder for sine
personlige assistenter og avgjør assistentens oppgaver og arbeidstid innenfor
rammen av vedtaket. Kommunene har plikt til å tilby ordningen, men står relativt

20 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10
andre ledd

21 Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1,
3-2 og 4-1, fastlegeforskriften §§ 18 og 19,
helsepersonelloven § 7 første ledd

22 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8,
jf. § 3-2 første ledd nr. 6 b
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Koordinatoren skal sørge for

nødvendig oppfølging av den

enkelte pasient eller bruker.

Tjenestene bør utformes

og tilrettelegges slik at det

foreligger ulike tilbud og reelle

valgmuligheter for brukeren.
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fritt til å bestemme hvem som skal få BPA, og i hvilket omfang23. Kommunene
skal i vurderingen legge stor vekt på brukerens behov og ønsker. BPA omfatter
også brukere med et omfattende rusmiddel- eller psykisk helseproblem. Det
anbefales å vurdere hvorvidt BPA kan være en aktuell tjeneste for personer med
disse problemene. Ordningen gir brukeren større inn ytelse og kontroll på egen
hverdag. Tjenesten omfatter bistand både i og utenfor hjemmet.

» 1.6 ARBEIDSMETODER SOM IVARETAR BRUKERMEDVIRKNING

Det er utviklet ere metoder og rammeverk som har som formål å ivareta
brukermedvirkning i forebygging, behandling og tjenesteyting.

Individuell plan og koordinator
Individuell plan (IP) er brukerens egen plan. IP skal utarbeides sammen med
bruker og gjenspeile brukerens behov, ønsker og mål24. Planen utløser ingen
rettskrav på bestemte tjenester, og gir ikke brukeren rettigheter ut over det
som følger av regelverket for helse- og omsorgstjenester 25. Planen skal bidra til
at brukeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud,
og er en viktig premiss når det fattes vedtak om tjenester.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til, og
bør oppfordres til, å få utarbeidet en individuell plan26, og til å delta aktivt i
å beskrive sine ønsker, mål og behov for tjenester. Individuell plan skal ikke
utarbeides uten samtykke fra brukeren eller den som kan samtykke på vegne
av brukeren. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning brukeren
og pårørende selv ønsker det.

Kommunen skal tilby koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig opp-
følging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samord-
ning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Nettverksmøter og åpne samtaler
Nettverksmøter har fokus på brukerens ressurser, styrker og muligheter.
Metoden, som krever god kompetanse hos utøver, innebærer at brukerens
nettverk involveres og motiveres til å delta i brukerens bedringsprosess.
Brukeren bestemmer hvem som skal inviteres, og hvor møtet skal holdes.
Likeverdig kompetanse, som innebærer at brukerens og nettverkets kompe-
tanse anerkjennes på linje med fagfolkenes, er et viktig prinsipp. Ved å dele
kunnskap, tanker og erfaringer i en åpen samtale, kan man komme fram til
tiltak som alle støtter opp om (33).

Erfaringskonsulenter
Erfaringskonsulenter er ansatte med brukererfaring, enten egenerfaring eller som
pårørende til personer med psykiske helseproblemer eller rusmiddelproblemer.
Tilsetting av medarbeidere med brukererfaring styrker brukerperspektivet i
tjenestene, og er et anbefalt tiltak for å fremme en recoveryorientert praksis.
Se kap. 2.2.5 om Recovery. Erfaringskonsulentene er ikke brukerrepresentanter,
og kan ikke erstatte brukerrepresentantens rolle og funksjon.

Frivillige organisasjoner/brukerorganisasjoner
Personer med rusmiddelrelaterte eller psykiske helseproblemer kan ha nytte

FOR MER INFORMASJON

Se Kap. 10.3 Vedlegg: Bruker-
og pårørendeorganisasjoner

Nasjonalt senter for erfarings-
kompetanse samler, systema-
tiserer og gyldiggjør bruker-
og pårørendeerfaringer innen
psykisk helsefeltet. Siden
retter seg også mot rusfeltet
og ser rus og psykisk helse i
sammenheng. http://www.
erfaringskompetanse.no/mo-
eteplasser/bruker-og-paaroe-
rendeorganisasjoner
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23 Sterkere rettighetsfesting av BPA gjennom
endringer i pasient- og brukerrettighets-
loven er er foreslått innført fra 2015

24 Individuell plan er regulert i helse- og
omsorgstjenesteloven § 7-1, spesialist-
helsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helse-
vernloven § 4-1 og Forskrift av 16.12.2011
om habilitering og rehabilitering, individuell
plan og koordinator kapittel 5, lov om
sosiale tjenester i NAV § 28

25 Forskrift av 16.12.2011 om habilitering
og rehabilitering, individuell plan og
koordinator § 16

26 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5

Rapport_ruspsykiskhelse_TT.indb 21 08.04.14 13:45



av å møte andre som er eller har vært i samme situasjon. Tjenesteapparatet bør
informere og oppmuntre brukerne til å ta kontakt med brukerorganisasjonene,
brukerstyrte sentre, selvhjelpsgrupper eller andre frivillige organisasjoner,
og eventuelt bidra til å opprette kontakten. Organisasjonene kan ha en viktig
funksjon i brukerens liv som sosialt nettverk, rådgiver, støttespiller eller
motivator, og bidra til at brukeren mestrer livet på en bedre måte.

Det nnes ere brukerorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet.
Mange har sosiale tiltak for grupper og enkeltmedlemmer og kan bistå
brukerne med å nne fram i tjenesteapparatet. Organisasjonene driver et
utstrakt likemannsarbeid.

Selvhjelp
Mange brukere har god nytte av selvhjelpsgrupper. Selvhjelpsgrupper er
bruker-baserte støttende fellesskap som kan bidra til mestring i hverdagen
og være et positivt supplement til behandling. Helse- og omsorgspersonell
bør opplyse brukerne om selvhjelpsgrupper og oppmuntre dem til å delta i
gruppene. Undersøkelser blant personer med rusmiddelproblemer viser at
brukerne ser på selvhjelpsgrupper som en mulig ressurs i behandlingen,
mens tjenesteutøverne i liten grad informerer om selvhjelp (34).

Veiledet selvhjelp eller assistert selvhjelp bygger på prinsipper fra kognitiv
atferds-terapi, og er en metode for systematisk samarbeid mellom pasient og
helsepersonell. Studier viser (35) at veiledet selvhjelp gir gode resultater ved
lettere former for depresjon. Selvorganisert selvhjelp skiller seg fra veiledet
eller assistert selvhjelp ved at selvhjelpsgruppene er lederløse, og at de drives
på initiativ fra menneskene det gjelder.

1.6.1 OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvilken rolle har koordinerende enhet?
Kommunen har plikt til å opprette en koordinerende enhet for habiliterings-
og rehabiliteringsvirksomhet 27. Enheten har et overordnet ansvar for arbeidet
med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.
Målet med koordinerende enhet er å sikre koordinerte tjenester til dem som
trenger det, og legge til rette for god samhandling mellom bruker og tjeneste-
ytere og mellom tjenesteytere fra ulike faggrupper, sektorer og nivåer. Personer
med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer vil ofte ha behov for
koordinerte tjenester, og enhetene må sikre at disse brukergruppenes behov
for individuell plan og koordinator ivaretas.

Hvem har ansvar for at det utarbeides en individuell plan?
Det er kommunen som har ansvaret for at det utarbeides en individuell plan (IP).
Koordinator skal sørge for fremdrift i arbeidet med planen, men virksomhets-
ledelsen skal sørge for at koordinatoren har gode rammebetingelser for å kunne
ivareta rollen (13). Koordinerende enhet i kommunen bør legge til rette for felles
opplæring og kompetanseutviklingstiltak for brukere, koordinatorer og andre
fagpersoner som er involvert i planarbeidet. Utarbeidelse av IP krever samtykke
fra pasient og bruker.

Når personer har behov for langvarige og koordinerte tjenester både etter
helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og/eller psykisk 27 Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3
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Selvhjelp Norge – kompetanse-
senter for selvorganisert selv-
hjelp http://www.selvhjelp.no/

«Informasjon om mulighetene
for selvorganisert selvhjelp
i møtet med rusproblemer»,
Helsedirektoratet i samarbeid
med Selvhjelp (36)
http://www.selvhjelp.no/

«Enkle råd når livet er
vanskelig» Helsedirektoratet
IS-0250 (37)
http://www.helsedirektoratet.
no/publikasjoner/enkle-rad-
nar-livet-er-vanskelig/Sider/
default.aspx
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helsevernloven, er det kommunen som skal sørge for utarbeidelse og koordi-
nering av IP28. Spesialisthelsetjenesten skal så snart som mulig varsle koordi-
nerende enhet i kommunen når den ser at det er behov for en individuell plan
som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen, og
skal i slike tilfeller medvirke i kommunens arbeid med planen29. Når det kun
ytes tjenester fra spesialisthelsetjenestens side, er denne ansvarlig for IP og
koordinering av tjenestene.

Kommunene skal på selvstendig grunnlag vurdere behovet for individuell plan,
og ikke avvente en søknad fra bruker eller pårørende. Bruker og pårørende kan
ta initiativ til at det utarbeides en IP, men det er kommunen som har ansvaret
for både å initiere, utarbeide og koordinere planarbeidet.

Hvilke oppgaver ligger til koordinatorrollen?
Koordinatoren30 skal sørge for framdrift i arbeidet med IP, nødvendig oppfølging
av den enkelte bruker, og bidra til at brukeren får et sømløst tilbud. Hun eller
han skal sikre nødvending samarbeid med spesialisthelsetjenestene eller andre
tjenesteutøvere i utarbeidelse og oppfølging av planen. Kommunen har plikt til
å tilby koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordi-
nerte tjenester, uavhengig av om de ønsker å få utarbeidet individuell plan31.

Hvem bør være koordinator?
Helse- og omsorgspersonell, ansatte på NAV-kontoret og andre kan være
koordinator. Koordinatoren skal oppnevnes i samråd med brukeren eller den
som kan samtykke på vegne av vedkommende. En navngitt person som har
hovedansvaret for oppfølging og samordning av tjenestetilbudet, synes å bidra
til bedre kontinuitet, stabilitet og trygghet for brukeren og pårørende (38;39).
Erfaringskunnskap viser at en god relasjon mellom bruker og koordinator i
planarbeidet har stor betydning for brukeren.

Hvilke oppgaver ligger til ansvarsgruppen?
Ansvarsgruppen, som består av brukeren, eventuelt pårørende og de sentrale
tjenesteyterne, har som oppgave å planlegge, følge opp og samordne innsatsen
fra de involverte tjenestene. Den bør klargjøre rolle- og oppgavefordeling mellom
deltakerne i gruppen. Ansvarsgruppen ledes som regel av koordinator eller av
brukeren selv. Øvrige bidragsytere i ansvarsgruppen drøftes og avklares med
bruker, og tilpasses dennes behov. Noen bidragsytere deltar på alle møtene, andre
møter ved behov og orienteres om prosessen via referater. Hvis det foreligger en
individuell plan, bør den være utgangspunkt for arbeidet i ansvarsgruppen.

Må det opprettes ansvarsgruppe?
Etablering av ansvarsgruppe er ikke lovpålagt, men det anbefales som en god
arbeidsform når det er ere tjenesteytere som er involvert og det er behov for
å koordinere innsatsen rundt den enkelte bruker. Forskning viser at å etablere
ansvarsgruppe er en hensiktsmessig måte å organisere arbeidet med individu-
ell plan på for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske problemer
(30;40). Ansvarsgrupper gir gode muligheter for samhandling, målretting og
brukermedvirkning.

28 Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1
andre ledd, og Forskrift av 16.12.2011
nr. 1256 om habilitering, rehabilitering,
individuell plan og koordinator

29 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5
andre ledd

30 Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2,
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a

31 Forskrift av 16.12.2011 om habilitering og
rehabilitering, individuell plan og koordi-
nator § 21
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Helsedirektoratets nettside
om individuell plan
http://www.helsedirektoratet.
no/helse-og-omsorgstje-
nester/habilitering-rehabili-
tering/individuell-plan/Sider/
default.aspx

«Hvordan styrke arbeidet med
individuell plan for rusmiddel-
avhengige» Kompetansesen-
ter Rus Nord-Norge (30)
www.kommunetorget.no
(relevant også for psykisk
helsearbeid)

«Tillit, tid, tilgjengelighet»,
Helsedirektoratet (IS-1918)
(31) www.helsedirektoratet.no

«Inspirasjons- og idehefte
for koordinatorer»
Høgskolen i Agder (32)
www.uia.no/no/content/
download/157682/2699719/

le/Inspirasjonshefte%2Bko-
ordinatorer.pdf
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» 1.7 ERFARINGSBASERT KVALITETSSIKRING

Bruker- og pårørendeorganisasjoner har mye kunnskap om psykisk helse,
rusmiddelproblemer, tjenester og brukernes behandlings- og oppfølgings-
behov. De er viktige for brukerne, men også en sentral ressurs for tjeneste-
apparatet som kvalitetssikrer og utvikler av tjenestene.

Bruker- og pårørendeorganisasjonene er en naturlig samarbeidspartner og
høringsinstans for tjenesteapparatet i det daglige rus- og psykisk helsearbeidet.
Tjenesteapparatet bør nyttiggjøre seg organisasjonenes kompetanse, ved å
etablere et samarbeid med dem, for å utvikle og forbedre tjenestene. Tjenester
med mye brukerkontakt bør informere om organisasjonene til sine o entlige
samarbeidspartnere, slik at også tjenester som ikke er i daglig kontakt med
brukerne får kjennskap til organisasjonenes kompetanse, og kan benytte seg av
deres kunnskap.

Råd og brukerutvalg
Kommunene har plikt til å etablere kommunale råd for personer med nedsatt
funksjonsevne 32. Helseforetakene er pålagt å etablere systemer for innhenting
av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter 33. Det anbefales at tjenes-
tene benytter utvalgene aktivt for å få råd og tilbakemeldinger fra brukerne.

1.7.1 OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hva og hvor mye kan brukerorganisasjonene bestemme?
Et godt samarbeid innebærer likestilling og gjensidig respekt mellom partene.
Tjenesteyting, som tar utgangspunkt i brukernes behov, forutsetter at bruker-
kompetansen sidestilles med fagkompetansen i utviklingsarbeidet og at dette
gjenspeiles i resultatet. Virksomhetene må være villig til å revurdere egen
praksis og sette brukens behov i fokus. Likefullt er det virksomheten som står
ansvarlig for behandlingen og må gjøre beslutninger i tråd med til enhver tid
gjeldende lovverk og anbefalt faglig praksis.

Hvilken rolle har pasient- og brukerombudet?
Pasient- og brukerombudet 34 skal arbeide for å ivareta pasientens og bruke-
rens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og
kommunal helse- og omsorgstjeneste og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Pasienter og brukere som har hatt opplevelser i helse- og omsorgstjenesten
som de ønsker å ta opp, kan ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket
der de bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om deres rettigheter
som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan bistå med
å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans (41).
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32 Lov av 17.6. 2005 nr. 58 om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar
og fylkeskommunar for menneske med
nedsett funksjonsevne m.m, se § 2, jf. § 1

33 Lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak
m.m (helseforetaksloven) § 35

34 Pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 8
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2

Lokalt psykisk  
helse- og rusarbeid  
– viktige faktorer 

» 

Kapittelet peker på faktorer som påvirker  

rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer.  

Ved å identifisere strukturelle og individuelle  

forhold som innvirker på psykisk helse eller  

rusmiddelbruk, kan tjenestene tilrettelegge  

for en mer bevisst og systematisk håndtering  

av muligheter og barrierer i utformingen og  
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Mange mennesker opplever psykiske vansker eller rusmiddelproblemer i en
kortere eller lengre periode i livet. Noen trenger bistand fra tjenesteapparatet,
andre kommer seg ut av problemet ved egen hjelp eller med støtte fra familie og
venner. 70 prosent av dem som på et tidspunkt i livet får et rusmiddelproblem,
kommer seg ut av problemene uten bistand fra tjenesteapparatet (42). Noen
lever med alvorlige problemer over lang tid, og har behov for omfattende hjelp
og støtte fra tjenesteapparatet, familie og venner.

»2.1 RUSMIDDELPROBLEMER OG PSYKISKE HELSEPROBLEMER

Psykiske vansker og rusmiddelproblemer påvirkes av ulike forhold, og må ses
i et samspill mellom biologiske, genetiske, psykologiske, sosiale og kulturelle
fenomener. Debutalder og samtidig forekomst av rus- og psykiske problemer
påvirker problemutviklingen (43). Som hovedregel vil tidlig debut, særlig av
alvorlige symptomer som psykose eller bruk av illegale rusmidler, øke sann-
synligheten for et mer langvarig og sammensatt forløp.

2.1.1 TRAUMEFORSTÅELSE

Når mennesker opplever hendelser som er så overveldende, skremmende,
intense og uforståelige at det ikke er mulig å ta inntrykkene inn over seg og
romme dem på vanlig måte, kan det oppstå et psykisk traume. Ulike typer
hendelser som eksempelvis vold, overgrep, omsorgssvikt, utsatthet for krig eller
større katastrofer kan bidra til utvikling av psykiske problemer/lidelser. De este
som er utsatt for større eller mindre kriser vil klare seg godt med støtte fra sin
familie og sitt sosiale nettverk og uten bistand fra hjelpeapparatet. Avgjørende
for utvikling av mer kroniske plager er forholdet mellom hendelsens art og grad
samt personens sårbarhet eller motstandskraft. Risikoen for posttraumatiske
plager øker også med hendelsens alvorsgrad, spesielt om den overlevende opp-
levde hendelsen som livstruende. Også faktorer som tidligere utsatthet og visse
personlighetstrekk er forbundet med økt risiko for utvikling av posttraumatiske
problemer. Riktig di erentialdiagnostikk forutsetter grunnleggende traume-
forståelse i møte med mennesker som har psykiske vansker og/eller rusmiddel-

Lokal t psyki sk h el se- og ru sarbei d
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problemer (44). Tidlig identi sering og adekvat behandling er nøkkelfaktorer i
forebygging av langvarige traumerelaterte problemer.

2.1.2 RUSMIDDELPROBLEMER

Det er en gradvis og glidende overgang fra «normal» og relativt problemfri bruk
av rusmidler til den skadelige og symptompregete. Konsekvensene av proble-
matisk rusmiddelbruk vil i ulik grad påvirke og forstyrre livssituasjon og funk-
sjonsnivå i forhold til mestring, helse, trivsel og relasjon til andre mennesker.
Rusmiddelproblemer kan beskrives etter symptomenes art, grad og varighet.
Avhengighet er ikke et absolutt begrep. Det kan være uklare grenser mellom
skadelig bruk og avhengighetssyndrom. Kjernen i fenomenet rusmiddelavhen-
gighet kan forstås som mer eller mindre fastlåste tanke- og atferdsmønstre som
følge av arvelige disposisjoner, hendelser og relasjoner i livet. De påvirker utvik-
lingen av personlighetstrekk og problemer og etablerer atferds- og forståelses-
former som begrenser personens opplevde handlingsalternativer.

Selv om årsakene til at en person utvikler avhengighet vil være av både biologisk,
psykologisk og sosial art, har en nevrobiologisk forståelse av avhengighet vært
et viktig tilskudd for å forstå dette området de siste årene. Det tenkes at jevnlig
tilførsel og lang tids bruk av rusmidler fører til mer langvarig endring i motiva-
sjonsbanene og stressregulering i hjernen som gir kognitive utfall. Til tross for
symptomer på avhengighet vil mange kunne klare seg i lengre perioder uten
rusmidler, og endringene vil til en viss grad være reversible. Rusmiddelbruk er
generelt risikopreget, og en svært stor andel av helseskadene og de sosiale
problemene knyttet til alkohol, stammer fra bruk som er mer kritikkløs enn
avhengighetspreget. Det nyeste amerikanske diagnosesystemet (45) innfører
nå begrepet mild, moderat og alvorlig rusmiddelbrukslidelse.

2.1.3 PSYKISKE HELSEPROBLEMER/LIDELSER

Psykisk helse kan ikke skilles fra generell helse, og re ekterer samspillet
mellom individet og omgivelsene. Årsakene til at en person utvikler psykiske
lidelser kan være av både biologisk, psykologisk og sosial art. Psykiske helse-
problemer kan beskrives ut i fra symptomenes art, grad og varighet. Typen
symptomer har stor, men ulik betydning for forløpet. Noen typer symptomer
kan oppleves mer plagsomme enn andre, men i hovedtrekk er det i hvilken
grad de påvirker sosiale relasjoner og hverdagslivets aktiviteter som har størst
betydning for den enkelte. Symptomer som irritabilitet og aggresjon kan virke
forstyrrende og skremmende på andre og bidra til stigmatisering. Andre symp-
tomer reduserer brukerens livskvalitet, men påvirker ikke alltid andre men-
nesker i samme grad. Graden av symptomene har også betydning for forløpet.
Mildere symptomer, som lettere angst eller depresjon, nedsetter funksjonsev-
nen i mindre grad enn når de samme symptomene er til stede i utpreget grad.
Langvarige psykiske vansker eller lidelser får som regel større konsekvenser
enn kortvarige og forbigående plager. Kortvarige og forbigående psykotiske
lidelser går sjelden ut over funksjonsnivået når den aktuelle episoden er over,
mens langvarige psykotiske episoder er forbundet med en dårligere prognose.
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» 2.2 VIKTIGE FAKTORER OG PERSPEKTIVER

For å fremme psykisk helse og redusere rusmiddelbruk, samt redusere nega-
tive konsekvenser, kan det være nyttig å kjenne til faktorer og perspektiver
som kan ha betydning for rusmiddelbruk og/eller den psykiske helsetilstanden.

2.2.1 RESILIENS

Resiliens kan forstås som personens psykiske motstandskraft overfor
påkjenninger, også referert til som robusthet. Flere individuelle, familiære,
situasjons- og samfunnsmessige forhold kan betraktes som risikofaktorer for
utvikling av dårlig psykisk helse eller rusmiddelavhengighet. Eksempler på
risikofaktorer kan være arvelige faktorer, opplevelse av vold, overgrep eller tap.

Mennesker håndterer risikofaktorene forskjellig. Noen klarer seg bedre enn
andre. Personer som utsettes for risikofylte forhold, men som likevel har
motstands-dyktighet og god tilpasningsevne, viser resiliens. Enkelte, som
tilsynelatende ser ut til å klare seg bra, vil kunne streve med negative psykiske
helsekonsekvenser. Andre kan være resiliente overfor visse typer risiko og i
visse situasjoner, men være sårbare under andre forhold og situasjoner. Flere
faktorer er assosiert med utvikling av resiliens, blant annet sosial støtte og
opplevelse av mestring.

2.2.2 POSTTRAUMATISK VEKST

En rekke studier av blant annet barn og foreldre i etterkant av trauma-
tiske hendelser, viser at ikke alle konsekvenser av å ha vært utsatt for en
potensielt traumatiserende hendelse nødvendigvis er negative (46;47).
Fenomenet kalles for posttraumatisk vekst (eng. PTG – posttraumatic growth)
(48). Posttraumatisk vekst blir beskrevet som positivt opplevde personlige
endringer knyttet til det å ha opplevd en traumatisk hendelse (49). Endringene
kan være økt personlig styrke, bedre relasjoner til andre mennesker, nye
prioriteringer i livet, en ny og dypere mening i livet eller en økt åndelig
bevissthet. Feltet har blitt mer systematisk utforsket først i løpet av de siste
10-15 årene. Posttraumatisk vekst er ikke det samme som resiliens. Mens
resiliens innebærer opprettholdelse av en god psykisk helse etter trauma-
tiske hendelser (50), er posttraumatisk vekst en prosess der den traumatiske
hendelsen fører til en positiv endring hos personen.

2.2.3 EMPOWERMENT

Brukeren er den viktigste aktøren i alle bruker- og pasientforløp. Hun eller han
har de beste forutsetningene for å de nere egne problemer ut i fra sin situ-
asjon og nne løsninger i fellesskap med andre. Empowerment er en prosess
som gjør mennesker i stand til å øke sin kontroll over egen helsetilstand og til å
forbedre egen helse. Prosessen tar utgangspunkt i menneskets egne ressurser
og evne til å kontrollere eget liv, gitt at de gis makt eller autoritet, gjøres i
stand til og tillates å delta i sentrale vurderinger og valg. Brukermedvirkning
er ett viktig deltakelseselement i behandlings- og tjenestetilbudet, mens
lokalsamfunnet ansees som den viktigste arenaen for å vinne kontroll over
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forhold som påvirker folkehelsen (51). Det er utarbeidet et opplæringsprogram
/brukermedvirkningsverktøy i regi av de brukerstyrte kompetansesentrene
som bygger på empowerment (52). Det nnes ingen norske ord som dekker
dette betydningsinnholdet. «Myndiggjøring» eller «Egenkraftmobilisering»
er det som kommer nærmest.

2.2.4 HOLDNINGER I SAMFUNNET

Det er blitt mer åpenhet og forståelse for psykiske problemer i samfunnet.
En undersøkelse av engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og
psykiske problemer etter Opptrappingsplanen viser større åpenhet og mindre
stigmatiserende holdninger i befolkningen som helhet (53).

Stigmatisering
Det eksisterer fortsatt fordommer om mennesker som har rusmiddelproblemer
eller psykiske vansker. Stigmaet synes å være sterkere ved rusmiddelproblemer
enn ved psykiske helseproblemer, spesielt ved bruk av illegale rusmidler eller
skadelig bruk av alkohol. Noen psykiske lidelser, for eksempel schizofreni, kan
være mer stigmatiserende enn andre, som for eksempel depresjon (54).

Stigmatiseringen kan påvirke brukerens selvbilde, samfunnets holdninger og
tjenesteutøvernes vurderinger av behandling og tjenestebehov. Stigma kan
bidra til at pasienter og brukere ikke mottar tjenester på lik linje med andre
pasient- og brukergrupper. Det kan også innvirke på relasjonen mellom bruker
og tjenesteutøver og bidra til en uønsket ubalanse i samarbeidet, som kan
hindre reell bruker-medvirkning.

Lovgivningen har, i tillegg til å sikre borgerne rettigheter og pålegge myndig-
hetene plikter, en holdningsskapende e ekt som kan forebygge og motvirke
stigma knyttet til enkeltpersoner eller grupper i samfunnet. Ved eksplisitt
å nevne kommunens ansvar overfor personer med psykiske problemer og
rusmiddelproblemer i helse- og omsorgstjenesteloven understreker lov-
giver personer med psykiske problemer og rusmiddelproblemer som en viktig
målgruppe for tjenestene. Presiseringen kan ha betydning for tilgangen på
tjenester, og kan også innvirke positivt på tjenesteutøvernes og befolkningens
holdninger til personer med rus- eller psykiske helseproblemer. Endringen
av pasientrettighetsloven til «pasient- og brukerrettighetsloven» som sikrer
alle pasient- og brukergrupper like rettigheter, er et annet eksempel på
lovgivningens understrekning av likeverdighet.

2.2.5 BEDRINGSPROSESSER – RECOVERY

Recovery er et faglig perspektiv som tar utgangspunkt i at bedring er en sosial
og personlig prosess, hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfullt liv
til tross for de begrensningene problemet kan forårsake (55). Myndiggjøring og
gjenvinning av kontroll over eget liv er sentrale elementer i bedringsprosessen.
Tiltakene som iverksettes støtter opp under brukerens egen bedringsprosess
(bedringsorientert praksis). I nordiske studier er recovery belyst med fokus på
samfunnsforhold, levekår og sosiale prosesser. Hjemmet, arbeid og aktivitet,
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utdanning, penger, sosiale arenaer, lokalmiljøet, venner og familie er tillagt
stor betydning for bedringsprosessen. «Å komme seg» eller recovery foregår
på hverdagslivets ulike arenaer og er uavhengig av varierende behandlings-
idiologier. Recovery handler om å utvikle måter å håndtere ulike psykiske
problemer på, og ikke minst de sosiale konsekvensene av problemene.

Recoveryperspektivet legger til grunn at tjenesteutøveren anser brukeren
som ekspert på seg selv og formidler tro på at han eller hun kan utvikle seg
og få et bedre liv. Relasjonen mellom bruker og tjenesteutøver må preges av
likeverdighet, åpenhet, ærlighet og tillit. Tjenesteutøveren må bistå brukeren
i å utvikle ferdigheter, nettverk og støtte, slik at hun eller han kan ta mest
mulig ansvar for eget liv (56). Pårørende og andre støttepersoner kan spille
en betydningsfull rolle i brukerens bedringsprosess. Recovery kan foregå på
ulike vis og med eller uten hjelp fra fagpersoner. Noen miljøer og relasjoner kan
være støttende, mens andre kan være barrierer.

I en rekke miljøer og land foregår det nå implemetering av recoveryorienterte
praksiser. Noen sentrale strategier i denne praksisutviklingen, som ser ut til gå
igjen, er:

1) Recoveryutdanning, som tilbys både bruker, fagpersoner og pårørende.
2) Kulturendring i tjenesten, hvor språk, samvær- og samarbeidsformer er

sentralt.
3) Brukeransettelser og brukerstyrte tjenester utvikles og tas mer i bruk.

Brukeres erfaringskunnskap integreres med fagkunnskap.
4) Recoverybaserte kartleggings- og evalueringsverktøy og resultatmål

benyttes. Et recoverymål kan være: Å ha arbeid, å ha et hjem, å trene, å ha
kontroll på symptomer, å redusere medisiner med bivirkninger og å trives.

Recovery handler om å få et godt liv.

»2.3 KONSEKVENSER AV PSYKISKE HELSEPROBLEMER
OG RUSMIDDELPROBLEMER

Følgene av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer kan ha negative konse-
kvenser både for brukeren og for nære pårørende, venner og kolleger eller
tredjepart.

2.3.1 HELSESKADER

Vedvarende og omfattende rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer
kan medføre andre helseskader eller sykdom. Skader og sykdom som brukeren
hadde i utgangspunktet kan bli forverret. Mennesker med rusmiddelproblemer
og psykiske lidelser, spesielt dem som er avhengige av illegale rusmidler
eller har alvorlige lidelser som schizofreni og visse stemningslidelser, har
kortere forventet levealder. Dette skyldes i stor grad livsstilsrelaterte og
andre somatiske skader og sykdommer, og ikke selve rusmiddelproblemet
eller det psykiske helseproblemet. Kronisk hepatitt er velkjent for injiserende
rusmiddelavhengige, men det er også økt sykelighet av KOLS, diabetes type 2
og hjerte- kar sykdommer. Psykiske plager og rusmiddelproblemer relateres
oftest til atferds-, følelsesmessige og kognitive forhold, men de innvirker også
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FOR MER INFORMASJON

Publikasjoner og lenker til
nasjonale og internasjonale
ressursmiljøer om recovery
på Napha sin kunnskapsbase
psykiskhelsearbeid.no: http://
psykiskhelsearbeid.no/con-
tent/248/Recovery

NAPHAs rapport nr 4/ 2013:
Recoveryorienterte praksiser:
en systematisk kunnskaps-
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sterkt på kroppslig funksjon. Psykisk og somatisk helse henger sammen og bør
behandles under ett.

Både rusmiddelproblemer og psykiske lidelser gir økt risiko for selvmord.
Psykiske lidelser øker risikoen for å begå selvmord med mellom 5-15 ganger
i forhold til befolkningen generelt (58). Akutt ruspåvirkning er ofte en
utløsende eller medvirkende årsak til selvmordsforsøk.

2.3.2 VOLD OG ULYKKER

De este akutte, negative konsekvensene relatert til rusmiddelbruk er knyttet
til vold, ulykker, akutte psykiske lidelser, forgiftninger og overdoser. Ved alvor-
lige psykiske lidelser er det større fare for å bli utsatt for vold, enn for selv å
utøve vold. Personer med rusmiddelproblemer oppholder seg ofte i miljøer der
voldsbruk er vanlig, dette kan øke risikoen for vold. Det store omfanget av vold
og ulykker som følge av rusmiddelbruk knytter seg imidlertid til personer med
et moderat rusmiddelbruk, særlig alkohol (59).

Olsen-utvalget ble oppnevnt som følge av at det i løpet av kort tid skjedde ere
drap der gjerningspersonens psykiske helse eller rusproblem ble framhevet
i medieomtalen av sakene. Utvalget leverte sin rapport; NOU 2010:3 « Drap i
Norge i perioden 2004-2009» (60), hvor deres hovedkonklusjon bl.a. er: «Det
skjer få drap i Norge sammenlignet med andre land», «De este undersøkelser
av vold eller drap har kommet frem til at ruslidelse er den psykiske helsefaktoren
som er viktigst ved siden av dyssosial personlighetsforstyrrelse», «Alkoholbruk
er mer vanlig enn bruk av ulovlige rusmidler, og alkohol er derfor relatert til en
større andel av alvorlige voldshendelser og drap enn andre rusmidler. Selv om
man kontrollerer for mange andre faktorer, er det sannsynlig at misbruket i seg
selv er en medvirkende årsaksfaktor til voldshendelsene.», «Flere undersøkelser
peker på at det å ha en psykisk lidelse uten ruslidelse, bare er en svak eller ikke-
eksisterende prediktor for voldsutøvelse. Imidlertid er kombinasjonen av alvorlig
psykisk lidelse eller dyssosial personlighetsforstyrrelse og ruslidelse en sterk
prediktor for vold.», «Personer med annet rusmisbruk enn alkohol er også sterkt
overrepresentert når det gjelder vold og drap. Det er også vist at bruk av rusmidler
som alkohol, benzodiazepiner og sentralstimulerende midler kan gi økt aggressi-
vitet. I utvalgets gjennomgang av saker nner man tilsvarende tendenser.»

En kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse, rusmiddelbruk og tidligere volds-
historie gir økt risiko for alvorlige hendelser. En realistisk oppfatning av volds-
risikoen kan hjelpe tjenesteutøvere i deres arbeid, og vil også bidra til at personer
med psykisk lidelse eller rusmiddelproblemer ikke stigmatiseres unødvendig.

Se Kap. 4.3.6 om Voldsrisikovurderinger

2.3.3 LEVEKÅR

Dårlige levekår øker risiko for utvikling av rusmiddelproblemer og psykiske
lidelser. Samtidig kan rusmiddelbruk og/eller psykiske helseproblem bidra til
problemer med økonomi, nettverk, arbeid, utdanning og boligsituasjon.
Tidlig debut fører med seg spesielt stor risiko for slike konsekvenser.

Se også kapittel 3: Gode levekår og helsefremmende tjenester.
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2.3.4 STRAFFBARE FORHOLD

Konsekvensene av problemet øker betydelig når man bruker illegale rus-
midler eller begår stra are handlinger. Noen pådrar seg stor gjeld, bøter eller
fengselsstra .

Undersøkelser viser at en betydelig andel innsatte har rusmiddelproblemer
og/eller psykiske helseproblemer (61). Fengselsopphold kan føre den enkelte
enda tettere inn i et miljø preget av rus og kriminalitet. Noen benytter fengsels-
oppholdet til å få behandling og oppfølging for å bedre sin livssituasjon.

»2.4 ANBEFALINGER

• Psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og traumeforståelse
bør ses i sammenheng.

• Psykisk og somatisk helse henger sammen og bør behandles under ett.
• Sentrale perspektiver som empowerment og recovery bør prege

tjenesteytingen.
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Gode levekår og  
helsefremmende tjenester

3

» 

Dette kapittelet omhandler betydningen av 

 utdanning, inntekt, arbeidslivstilknytning, bolig, 

 tilhørighet i lokalsamfunnet og levevaner. Disse 

 faktorene påvirker risiko for utvikling av problemer, 

og har betydning for håndtering av slike problemer 

når de først har oppstått. 
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» 3.1 LEVEKÅRENES BETYDNING FOR HELSE

Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen. Mange faktorer
bidrar til å skape og opprettholde helseforskjeller, samtidig som sammen-
hengene er komplekse. Alvorlige helseproblemer medfører i mange tilfeller tap
av arbeid og inntekt eller problemer med å fullføre utdanning. I hovedsak er det
de sosiale betingelsene som påvirker helsen, og ikke omvendt 1.

Risiko for utvikling av psykiske plager, rusmiddelbruk og avhengighet øker
med kort utdannelse og lav inntekt, og det er en klar sammenheng mellom
sosioøkomomisk status og psykisk helse. Helseundersøkelser (64) viser at selv
om personer med høy utdanning drikker minst like mye alkohol som de med
lav utdanning, er avhengighet mer vanlig blant personer med lav utdanning.
Resultater fra Folkehelseinstituttets tvilling-undersøkelse viser at angst-
lidelser er seks ganger vanligere blant personer med bare grunnskole, enn
blant dem med høyest utdannelse (64). Internasjonal og nasjonal forskning
viser tilsvarende sosiale gradienter for depresjon og for andre psykiske lidelser,
blant annet schizofreni (64).

Forhold som utdanning, yrke og økonomi påvirker altså risikoen for å utvikle
rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser. Samtidig har disse forholdene
også stor betydning for å håndtere vanskene når de først har oppstått.

» 3.2 PÅVIRKNINGSFAKTORER

Psykiske lidelser oppstår i en vekselvirkning mellom arvelige faktorer, personlige
egenskaper (f.eks. innadvendthet /evne til å benytte seg av sosial støtte og evne
til mestring) og miljømessige risiko- og beskyttelsesfaktorer. Til tross for at de
arvelige faktorene kan bety mye for utvikling av enkelte psykiske lidelser, så har
antakelig nivået av risiko- og beskyttelsesfaktorer i et samfunn større betydning
for nivået av psykiske helseproblemer i befolkningen. Helsefremmende og fore-
byggende helsearbeid dreier seg om å bedre helsen gjennom å redusere risiko-
faktorene og øke de beskyttende faktorene.

1 Se for eksempel kunnskapsoversiktene til
Johan P. Mackenbach, s. 30 (62) og Jon Ivar
Elstad, s. 15-18 (63)

Gode l evekår og
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Risikofaktorer er knyttet til bl.a. sosioøkonomisk ulikhet, arbeidsledighet,
bomiljø, tilgang på alkohol, fysisk aktivitet, samlivsproblemer, ensomhet,
sosial isolasjon og fravær av sosial støtte, røyking og opplevelse av misforhold
mellom krav og kontroll i arbeidet. Tiltak for å utjevne sosial ulikhet vil trolig ha
en forebyggende e ekt på utvikling av enkelte psykiske lidelser. De viktigste
beskyttelsesfaktorene mot utvikling av psykiske lidelser er sosial støtte og
utviklet mestringsevne i ulike situasjoner (65).

«Sosial støtte omfatter i første rekke empati og følelsesmessig støtte fra andre
mennesker, men også praktisk hjelp og sosial kontroll. Forskning tyder på at
sosial støtte er særlig virksom når individet er utsatt for ulike påkjenninger
eller negative livshendelser, og at den sosiale støtten virker som en bu er ved
å styrke individets mestringsevne. Andre undersøkelser viser at sosial støtte i
seg selv - uavhengig av livsbelastninger - har en positiv e ekt på den psykiske
helsen» (66).

Påvirkningsfaktorer for rusmiddelproblemer er i stor grad de samme som for
psykiske lidelser. I tillegg er tilgjengelighet til alkohol en kjent risikofaktor for
alkoholrelaterte skader.

»3.3 FOLKEHELSEARBEID

Forebygging av psykiske vansker og lidelser og skadelig rusmiddelbruk krever
kunnskap om og innsats rettet mot samfunnsforhold som bidrar til dårlige
levekår og helseproblemer. Helsehensyn må ivaretas i alle sektorer.

3.3.1 EKSEMPLER PÅ TILTAK FOR Å FOREBYGGE PSYKISKE LIDELSER

Folkehelseinstituttet beskriver i sin rapport «Bedre føre var...: psykisk helse:
helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger» 50 ulike tiltak,
og vurderer dokumentasjonen (66). Blant tiltakene som trekkes frem er høy
sysselsetting og programmer for forebygging av søvnproblemer.

Basert på kunnskap om hvilken betydning sosial støtte spiller for å fremme
psykisk helse og øke individers mestring av hverdagslivets utfordringer, er
det viktig å sørge for at mennesker har mulighet for å delta i og få tilknytning
til arbeidslivet og lokalsamfunnet. Tiltak som bidrar til å styrke opplevelsen
av sosial støtte er helsefremmende, og kan redusere hyppigheten av både
psykiske og somatiske lidelser (67).

3.3.2 TILTAK FOR Å BEGRENSE SKADER VED ALKOHOLBRUK

Alkoholloven2 skal begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved
alkohol-bruk, og er et viktig strukturelt forebyggingsvirkemiddel på rusfeltet.
Kommunen har gjennom salgs- og skjenkebestemmelser hovedansvaret for
forvaltning av alkoholloven. Kommunen bør vektlegge folkehelsehensyn i
forvaltningen av alkoholloven. Næringspolitiske hensyn bør balanseres i forhold
til dette (68). Det er en sammenheng mellom tilgangen til alkohol og alkohol-
konsum. En liberal forvaltning av alkoholloven i kommunene vil kunne føre til økt
totalkonsum og påvirke risikoen for utvikling av alkoholrelaterte problemer.

2 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk
mv. av 2.6.1989 nr. 27 (alkoholloven)

FOR MER INFORMASJON

Kursmateriell i programmet
«Ansvarlig vertskap», Helse-
direktoratet

Veileder i salgs- og skjenke-
kontroll, Helsedirektoratet
2012, IS-2038 (69)

Alkoholloven (70)
www.lovdata.no

Folkehelsearbeid er
samfunnets innsats for
å påvirke faktorer som
direkte eller indirekte
fremmer befolkningens
helse og trivsel, forebyg-
ger psykisk og somatisk
sykdom, skade og lidelse
og som beskytter mot
helsetrusler. Arbeid for
en jevnere fordeling av
faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen
inngår i folkehelsearbeidet.
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3.3.3 FOLKEHELSELOVEN

Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse
og trivsel og utjevner sosiale helseforskjeller 3. Folkehelsearbeidet skal fremme
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og bidra til
å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse4. Loven skal sikre
at kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter setter i verk tiltak og
samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven
skal legge til rette for et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid 5.

Med folkehelseloven etableres et nytt fundament for å styrke folkehelse-
arbeidet i politikk- og samfunnsutvikling og i planarbeid ut fra regionale og
lokale utfordringer og behov. Det stilles krav til at den enkelte kommune/fylkes-
kommune skal ha god oversikt over helseutfordringene, som igjen skal danne
grunnlag for mål og strategier forankret i plansystemet etter plan- og bygnings-
loven. Kommunene har plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale
folkehelseutfordringer 6. Det er viktig med et langsiktig folkehelsearbeid fordi
beslutningene som tas i dag har betydning for samfunns- og miljøforholdene i
lang tid framover, og dermed også helsen til de neste generasjoner.

» 3.4 FOKUS PÅ HVERDAGSLIVET

De faktorene som påvirker risikoen for å utvikle problemer, har også betydning
for bedringsprosesser og for livskvalitet.

3.4.1 DELTAKELSE OG SOSIAL INKLUDERING

Norske epidemiologiske studier tyder på at forekomsten av rusmiddel-
problemer og psykiske helseproblemer er mindre i stabile samfunn med tette
bånd mellom mennesker (71).

Sosial deltakelse på naturlige møteplasser gir personer med psykiske pro-
blemer og rusmiddelproblemer mulighet til å etablere nettverk og relasjoner.
Kommunen bør legge til rette for at det etableres tilbud og møteplasser hvor
alle kan delta ut fra sine forutsetninger, uavhengig av livssituasjon og økono-
misk evne. Kommunene kan sammen med organisasjoner og brukere utvikle
inkluderende frivillige tilbud.

Noen har behov for møteplasser og aktiviteter hvor de kan møte andre i samme
situasjon. Det kan være selvhjelpsgrupper, brukerstyrte tilbud, likemannsarbeid,
mentorordninger og andre tiltak i regi av brukerorganisasjoner og andre frivillige
aktører. Kommunen skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitets-
tiltak for barn, funksjonshemmede, eldre og andre som har behov for det, herunder
personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer7. Kommunen
skal tilby nødvendig personlig assistanse, herunder praktisk bistand og støttekon-
takt, til personer som ønsker og har behov for støtte og oppfølging på fritiden 8.

3.4.2 BOLIG

Bolig er avgjørende for helse, selvstendighet og deltakelse. Personer med
rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer er overrepresentert

3 Lov av 24.6 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid
(folkehelseloven) § 1

4 Folkehelseloven § 3 første ledd bokstav b

5 Folkehelseloven § 1

6 Folkehelseloven § 7

7 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3
tredje ledd, jf. § 3-1 andre ledd

8 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2,
første ledd nr 6 b

FOR MER INFORMASJON

Forankring av folkehelse
i planer etter plan- og
bygningsloven er beskrevet på
www.kommunetorget.no
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blant de bostedsløse (72) og vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen bør
sørge for at alle innbyggerne har gode og trygge boforhold. Det bør utarbeides
en boligsosial handlingsplan som ses i sammenheng med kommunens gene-
relle boligpolitikk og øvrige planprosesser.

Målet er at alle skal bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen bolig. Kommunen bør
legge til rette for eksible og varige botilbud i gode bomiljø, som er tilpasset
den enkeltes behov. Med varig bolig menes et sted hvor man kan bo uten
tidsbegrensing. Det omfatter tilbud om et bredt spekter av botiltak, fra egen
eid eller leid bolig i ordinær boligmasse til bemannede og samlokaliserte
boliger eller bofellesskap. Kommunal omsorgsbolig, heldøgns helse- og
omsorgsinstitusjon og sykehjem kan også være aktuelle botilbud for noen9.

For personer med rusmiddelproblemer eller psykiske lidelser er bolig ofte en
forutsetning for å kunne iverksette og lykkes med behandling og oppfølgings-
tjenester (73). Bolig kan forebygge risiko for tilbakefall og redusere behovet for
opphold i institusjon eller hindre fengselsopphold.

NAV-kontoret og den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal medvirke
til å ska e boliger til vanskeligstilte personer, som ikke selv kan ivareta sine
interesser på boligmarkedet 10. Ved akutt behov har NAV-kontoret plikt til å nne
midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv11. Opphold i midlertidig bolig
skal ikke strekke seg over lang tid, og bør kun benyttes inntil det er mulig å nne
en mer permanent løsning12. Husbanken13 skal veilede og stimulere kommunene
til å framska e boliger til vanskeligstilte. Kommunen ved boligkontor/bolig-
tildelingsteam o.l ivaretar det langsiktige arbeidet med å fremska e/bygge og
tilby et tilstrekkelig antall egnede boliger til målgruppen. Det inkluderer også
saksbehandling av ulike søknader om startlån og bostøtte m.m. Koordinert og
e ektiv bruk av Husbankens og kommunens egne virkemidler er avgjørende for
god ressursutnyttelse og helhetlige løsninger for den enkelte bruker.

Bolig bør være på plass i god tid før utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten
eller løslatelse fra fengsel. Kommunen, helseforetaket eller kriminalomsorgen
må i samarbeid med brukeren starte planlegging på et tidligst mulig tidspunkt.
Bolig- og tjenestebehov bør inngå i individuell plan. Samarbeidsavtalene
mellom kommunen og helseforetaket bør inneholde rutiner og retningslinjer
for ansvars– og oppgave-fordeling ved tilrettelegging av bolig- og tjeneste-
behov for å sikre trygge rammer etter utskrivelse (74). Samarbeidsavtaler mel-
lom kommuner og fengsler bør også inneholde dette.

Se også kapittel 7 Samhandling for helhetlige og koordinerte tjenestetilbud.

Oppfølgingstjenester i bolig og nærmiljø
Oppfølgingstjenester i bolig og nærmiljø spenner over et bredt spekter av
helse-, omsorgs- og velferdstjenester som råd og veiledning, praktisk bistand
til dagliglivets gjøremål, ivaretakelse av boligen, deltakelse i arbeid og fritids-
aktiviteter eller økonomihåndtering. Tjenestene må ta utgangspunkt i den
enkeltes behov, og legge til rette for at brukeren tar aktivt del i prosessen med
å skape trivsel og opprettholde sin egen bo- og livssituasjon.

9 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
første ledd nr. 6 bokstav c og tilhørende
insitusjonsforskrift

10 Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale
tjenester i NAV (lov om sosiale tjenester i
NAV) § 15 og helse- og omsorgstjeneste-
loven § 3-7

11 Rundskriv til lov om sosiale tjenester,
R35-00-F12, lov om sosiale tjenester i NAV
§ 27

12 Rundskriv U-5/2003 Veiledning for kvali-
tetskrav til midlertidig husvære etter lov om
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsfor-
valtningen § 27

13 Lov 29. mai.2009 nr. 30 om husbanken
(husbankloven)

Boligsosialt arbeid
omfatter kommunens
arbeid med å framska e
og tildele boliger,
tjenester og enkelttiltak
som kan bedre brukerens
forutsetning for å skape
og mestre egen bo- og
livssituasjon. Arbeid for
å redusere utkastelser
og begrense bruken av
midlertidige botilbud,
inngår i boligsosialt
arbeid (75).

FOR MER INFORMASJON

Husbanken har laget en elek-
tronisk veileder og en trinnvis
guide til god planlegging for
kommunene i utarbeidelsen av
boligsosiale handlingsplaner.
www.husbanken.no

På Husbankens hjemmeside
nnes også informasjon om

låne- og tilskuddsordninger,
boligsosiale utviklingsprogram,
verktøy for boligplanlegging,
gode praksiseksempler og
annet som kan inspirere til å
videreutvikle det boligsosiale
arbeidet lokalt.
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3.4.3 UTDANNING OG ARBEID

Utdanning og arbeid fremmer god helse, inn ytelse og selvstendighet, og har
betydning for den enkeltes økonomi. Mange med psykiske helseproblemer og/eller
rusmiddelproblemer står helt eller delvis utenfor utdanningsforløp og arbeidsliv.
Mange av dem vil og kan delta i utdanning og ordinært arbeid, hvis de gis mulighet.

Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer kan føre til at unge faller ut
av utdanningsforløpet. Personer som ikke har fullført videregående opplæring
klarer seg generelt dårligere på arbeidsmarkedet når de er i tyveårene, enn dem
som har fullført (76). Psykiske lidelser er den hyppigst forekommende diagnose-
gruppen blant unge uførepensjonister (77). Det er viktig å forebygge sykefravær
så tidlig som mulig og innrette helse-, omsorg- og velferdstjenester som motvir-
ker utstøting av målgruppen og som reduserer antallet unge uførepensjonister
i framtiden. For å forebygge og gjøre en tidlig innsats bør fastleger, og de øvrige
kommunale helse- og omsorgstjenestene, understøtte utdanningsforløp og
arbeidslinjen og samarbeide med NAV, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner.

Ved behov for tilpasningstiltak innenfor ordinære opplæringstilbud, eller
spesialundervisning på grunn av sammensatte lærevansker, kan det være
behov for samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), Statlig
pedagogisk støttesystem (Statped) og/eller NAV. «Ny GIV» ble etablert for
å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Satsingen omfatter både
nasjonale og lokale tiltak, som intensivopplæring, tett individuell oppfølging,
aktiviteter og yrkesretting av fellesfag. Flere av tiltakene baserer seg på
samarbeid mellom fylkeskommune, kommune og NAV-kontoret.

Studier med støtte (SMS) er et oppfølgingsprogram for personer med psykiske
helseproblemer som har behov for støtte til å gjennomføre høyere utdanning.
SMS tilbyr tett individuell oppfølging gjennom hele studiet og i overgangen til
arbeid. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med studenten, SMS, høgskolen/
universitetet og NAV-kontoret. Tiltaket kan vise til gode resultater, både for
studie- og livssituasjon og studentens mestrings- og arbeidsevne (78).

Ordinært arbeid og arbeidsrettede tiltak
NAV-kontoret skal bistå personer som har problemer med å komme i arbeid
(68) og legge til rette for at est mulig kan delta i og opprettholde tilknytning
til arbeidslivet 14. Tiltak med sikte på å ska e ordinært arbeid bør være hoved-
strategien. De som ikke kan delta i ordinært lønnet arbeid skal sikres et for-
svarlig livsopphold gjennom trygdeytelser eller økonomisk sosialhjelp15 og
meningsfulle, fortrinnsvis arbeidsrettede aktiviteter i hverdagen.

NAV-kontorene tilbyr, utover det ordinære tiltaksapparatet, en rekke tilbud for
personer med psykiske helse- og rusmiddelproblemer, som veilednings- og
oppfølgingsloser, Jobbmestrende oppfølging, Individuell jobbstøtte, Grønt
arbeid og ulike lavterskel arbeids- og aktivitetstiltak. Flere av tilbudene
kombinerer behandling med deltakelse i ordinært arbeid eller arbeidsrettede
tiltak. Tilbudene varierer i de ulike NAV-kontorene, og ere av tilbudene gis i
samarbeid med helse- og omsorgstjenestene.

Tilretteleggingsgaranti er en ordning som skal sikre arbeidstaker og arbeids-
giver trygghet for at personer med redusert funksjonsevne får nødvendige

14 Lov om sosiale tjenester i NAV kapittel 4,
herunder §§ 29 g.

15 Lov om sosiale tjenester i Nav §§ 18 g.

FOR MER INFORMASJON

Ny GIV: http://www.regjerin-
gen.no/nb/dep/kd/kampan-
jer/ny-giv.html?id=632025

Studier med støtte:
http://www.nav.no/Studier+
Med+St%C3%B8tte+%28S
MS%29.296173.cms

FOR MER INFORMASJON

På NAV sine hjemmesider
www.nav.no nnes informa-
sjon om ulike tilpassede tiltak
innen utdanning, arbeid og
arbeidsrettede tiltak.

Heftet «Innføring i Individual
Placement and Support/IPS –
Individuell jobbstøtte»gir en
enkelt og praktisk innføring
i metoden og dens sentrale
prinsipper, www.nav.no

Heftet «Arbeid og psykisk
helse - fem gode eksempler»
NAPHA (80) http://www.nap-
ha.no/content/6118/Viser-
at-det-gar-an
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hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging. Andre tjenester er Tilrette-
leggingstilskudd, Arbeid med bistand, Oppfølgingstiltak og Lønnstilskudd.

Kvali seringsprogram 16 er et tilbud til personer som ønsker å komme i arbeid
eller aktivitet, som har mottatt sosialhjelp i lengre tid eller står i fare for å
komme i en slik situasjon. Programmet skal være individuelt tilpasset, og
inneholde arbeidsrettede tiltak og andre aktiviteter som styrker deltakerens
muligheter til å ska e seg jobb.

Individuell jobbstøtte (Individual Placement and Support (IPS)). Metoden
forener behandling og arbeid gjennom team som tilbyr behandling og jobbstøtte
samtidig. Teamene består av helse- og omsorgspersonell og jobbspesialister
med kompetanse på arbeid, psykisk helse og rus. Det er en systematisk og
kvalitetssikret måte å jobbe på for å oppnå ordinært arbeid for mennesker med
alvorlige psykiske helse- og rusmiddelproblemer. IPS er blant de metodene som
på verdensbasis har vist seg å fungere best i å integrere mennesker med alvorlige
psykiske helseproblemer i ordinært arbeid (79). Metoden har også positive
e ekter på helsesituasjonen i form av færre og kortere innleggelser (66).

Frivillige organisasjoner og brukerstyrte tiltak tilbyr også arbeidsrettede
tiltak. «Fontenehus» drives etter en internasjonal modell for rehabilitering
av mennesker med psykiske helseproblemer gjennom brukerstyrte klubbhus.
Husene tilbyr tett oppfølging, og bidrar til at målgruppen kommer i ordinært
arbeid eller utdanning. «Lønn som fortjent», i regi av Kirkens bymisjon og
Frelsesarmeens «Jobben», er eksempler på arbeidsrettede tiltak for personer
med rusmiddelproblemer.

3.4.4 PERSONLIG ØKONOMI

Mange personer som har levd med psykiske problemer og/eller rusmiddel-
problemer over tid har økonomiske problemer. Gjeldsbyrden kan være stor, både
til formelle og uformelle kreditorer. Rusmiddelbruk, spesielt illegalt forbruk, er
kostbart. For å lette tilgang til nødvendig helsehjelp for de dårligste pasientene,
som har et kjent underforbruk av helsetjenester grunnet dårlig økonomi, har
enkelte kommuner funnet det hensiktsmessig å betale deres egenandel til
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) på forhånd, slik at pasienten har frikort.

Personer som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved
å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad,
uansett årsaken til hjelpebehovet 17. Retten gjelder inntil andre økonomiske
muligheter kan gjøres gjeldende.

Økonomisk rådgivning inngår i NAV-kontorets råd- og veiledningsplikt 18.
Rådgivningen skal forebygge økonomiske problemer, løse akutte økonomiske
kriser og bidra til å nne helhetlige og varige løsninger for den enkelte.

Rådgivningen kan omfatte:
• Å ska e oversikt over økonomien
• Opplæring i økonomistyring, budsjettering og husholdningsøkonomi
• Etablere nedbetalings- og gjeldssaneringsordninger
• Hindre ny opphopning av gjeld
• Inngå avtale om frivillig inntektsforvaltning eller kreve tvungen forvaltning

16 Lov om sosiale tjenester i NAV § 29

17 Lov om sosiale tjenester i NAV § 18

18 Lov om sosiale tjenester i NAV § 17

FOR MER INFORMASJON

På NAV sine nettsider
www.nav.no nnes informasjon
om råd og veiledning og ulike
økonomiske støtteordninger.

NAVs Økonomirådstelefon
800GJELD (telefonnummer
800 45353) er et lavterskel-
tilbud som gir hjelp til selvhjelp
for personer som er i ferd med
å få eller har fått økonomiske
problemer.

Det nnes også en egen nett-
side for tjenesteutøvere om
økonomi- og gjeldsspørsmål,
www.nav.no
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Mindre inngripende alternativ skal alltid prøves før en setter i gang frivillig eller
tvungen inntektsforvaltning.

3.4.5 FYSISK AKTIVITET, ERNÆRING, TOBAKK OG SØVN

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet gir en rekke positive e ekter som økt velvære, mestring, redu-
sert stress og uro. Fysisk aktivitet kan i tillegg forebygge og redusere lettere
psykiske plager og lidelser som depresjon og angst (66). Personer som er i
dårlig fysisk form eller har drevet lite fysisk aktivitet kan ha behov for støtte
og motivasjon til å komme i gang. Tjenesteutøvere bør informere, tilrettelegge
og fremme fysisk aktivitet tilpasset den enkelte (81). De kommunale frisklivs-
sentralene (82) gir tilbud om fysisk aktivitet og kan bidra med råd og vei-
ledning. Treningskontaktordningen kan også være et godt tilbud for de som
ønsker støtte til å komme i gang med eller videreføre fysisk aktivitet som er
tilpasset deres behov. Fysioterapeuter har også mye kunnskap om hvordan en
ond sirkel av inaktivitet, dårlig fysisk og psykisk helse kan brytes. De kan bidra
til bevisstgjøring av kroppen som bærer av psykisk belastning, og bistå med
komme i gang med tilpasset aktivitet. «Aktiv på Dagtid» er et lavterskeltilbud
om fysisk aktivitet for personer mellom 18 og 65 år som mottar en eller annen
form for trygd eller sosial stønad, og tilbys ere steder i landet. Tilbudet drives
av frivillige organisasjoner innen idrett i samarbeid med kommunen.

Se også kapittel 6 Tjenester og aktører i lokalt psykisk helsearbeid og rus-
arbeid.

Ernæring
Riktig ernæring og et variert kosthold har stor betydning for helse og livs-
kvalitet. Tiltak for å etablere et godt kosthold og å bedre ernæringsstatus bør
inngå som en del av både forebygging og behandling for personer med rus-
middelproblemer og/eller psykiske helseproblemer.

I tillegg til konsekvenser av et eventuelt mangelfullt kosthold, kan legemidler
og rusmidler i seg selv gi symptomer som kvalme, oppkast, nedsatt eller økt
matlyst m.m. Det kan føre med seg vekttap, vektøkning, diare og forstoppelser,
samt infeksjoner og skader i fordøyelsessystemet. Å vurdere ernæringsstatus,
forebygge og behandle bivirkninger og andre følgetilstander av legemiddel-
og/eller rusmiddelbruk er en nødvendig del av et klinisk undersøkelses- og
behandlingstilbud.

Alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer er også ofte
forbundet med dårlig tannhelse, som innvirker på ernæring og kosthold. Råd og
veiledning om ernæring og tannpleie, og et godt tannhelsetilbud bør prioriteres.

Se også kap. 6.2 Fylkeskommunale tjenester og aktører –
tannhelsetjenesten.

Tobakk
Røyking er utbredt blant personer med rusmiddelproblemer og psykiske
lidelser (83), og er en av årsakene til kortere forventet levealder.

Mange ønsker å slutte. Røykeslutt kan gi en mestringsopplevelse som i neste

FOR MER INFORMASJON

Helsedirektoratet har
utarbeidet «Aktivitetshånd-
boken» (87) og «Fysisk
aktivitet og psykisk helse - et
tipshefte for helsepersonell
om tilrettelegging og plan-
legging av fysisk aktivitet
for mennesker med psykiske
lidelser og problemer» (81),
www.helsedirektoratet.no\
publikasjoner

Helsedirektoratet har utarbei-
det «Kosthåndboken – veile-
der i ernæringsarbeid i helse-
og omsorgstjenesten» (88) og
«Nasjonal faglig retningslinje
for forebygging og behandling
av underernæring»(89).

Nettstedet www.fritidforalle
gir informasjon om Trenings-
kontaktordningen og om Fritid
med Bistand

Helsedirektoratets nettside
om tobakk: www.helsedirek-
toratet.no/tobakk

Helsedirektoratets selvhjelps-
brosjyre «Sov godt – gode råd
for bedre søvn»(IS-0402)
som kan lastes ned som pdf på
www.helsedirekotratet.no

Nasjonalt kompetansesenter
for søvnsykdommer,
www.sovno.no, informasjon om
søvn og søvnsykdommer, ulike
tester og brosjyrer om søvn.
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omgang kan øke sjansen for å redusere eller slutte med rusmidler. Tilbud om
hjelp til røykeslutt bør inngå som en del av både forebygging og behandling
for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer.
Fastleger og annet helsepersonell, herunder frisklivssentraler, tilbyr hjelp til
røykeslutt. Den som skal slutte kan også ringe Røyketelefonen 800 400 85 for
individuell veiledning med mulighet for oppfølging over tid. Det nnes også et
gratis nettbasert og interaktivt sluttetilbud: www.slutta.no.

Søvn
Søvnvansker er blant de vanligste helseplagene i befolkningen og er et debut-
symptom ved de este psykiske lidelser. Kroniske søvnvansker øker risikoen for
å utvikle psykiske og somatiske plager, samt å falle ut av arbeidslivet.

Legemiddelbasert behandling mot søvnløshet er vanlig, men forskning
(84–86) viser at behandling uten medikamenter gir bedre e ekt på kort- og
lang sikt. Disse analysene konkluderer med at 70–80 prosent av de som er
søvnløse vil ha god og varig nytte av kognitiv eller adferdsmodi serende
teknikker. Det omfatter blant annet opplæring i søvnhygiene, søvnrestriksjon,
stimuluskontroll og avslapningsteknikker. Dette er relativt enkle teknikker
som helse- og omsorgspersonell kan benytte i klinisk arbeid med søvnvansker.
Det drives forebyggende tiltak og behandlingstiltak i både kommune og
spesialisthelsetjeneste. Det nnes såkalte søvnskoler ulike steder. Ansatte ved
Frisklivssentralene gis kompetansehevende kurs om søvn og forebygging av
søvnvansker, og vil etter hvert ha tilbud knyttet til dette.

3.5 ANBEFALINGER

• Kommunen bør vektlegge folkehelsehensyn i forvaltningen av alkohol-
loven. Næringspolitiske hensyn bør balanseres i forhold til dette.

• Kommunen bør legge til rette for at det etableres tilbud og møte-
plasser hvor alle kan delta ut fra sine forutsetninger.

• Kommunen bør legge til rette for eksible og varige botilbud i gode
bomiljø, som er tilpasset den enkeltes behov.

• Tjenester i bolig kan være nødvendig for å opprettholde og mestre
boforholdet.

• Bolig bør være på plass i god tid før utskrivelse fra spesialisthelse-
tjenesten eller løslatelse fra fengsel.

• For å forebygge og gjøre en tidlig innsats, bør fastleger og de øvrige
kommunale helse- og omsorgstjenestene understøtte utdannings-
forløp og arbeidslinjen, og samarbeide med NAV, arbeidsgivere og
utdanningsinstitusjoner.

• Ordinært arbeid bør være hovedstrategien. Individuell jobbstøtte (IPS)
bør utvikles og benyttes.

• Økonomiske støtteordninger bør være kjent for både bruker og ansatte
for å hindre at dårlig personlig økonomi fører til dårlige levekår og
manglende benyttelse av tjenestetilbud.

• Tiltak for å etablere et godt kosthold, fremme fysisk aktivitet og å bedre
ernæringsstatus bør inngå som en del av forebygging og behandling.

• Det bør tilbys hjelp til røykeslutt og opplæring om søvn og forebygging
av søvnvansker for dem som ønsker det.
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og individuelle forhold som kan påvirke et    b  ruker-  

og  pasientforløp. Dette kapittelet beskriver   hvordan 

 tjenestetilbudet kan tilrettelegges for å  fremme   

eller  motvirke disse forholdene.   

Kapittelet  skisserer tre hovedforløp og omtaler  
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 ansvarsforhold og  sam arbeidsrelasjoner.
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Kapittelet beskriver hvordan tjenestene kan tilrettelegges for personer med
psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. Omfanget av samtidige
problemer, sammenholdt med at rusrelaterte problemer og psykiske helse-
problemer står overfor mange av de samme utfordringene, gjør det naturlig
å se de to områdene i sammenheng. Helsedirektoratet har valgt å inndele
problemene i tre hovedforløp for å lette fremstillingen. Det vil være glidende
overganger og overlappinger mellom de ulike forløpene, og den enkeltes
problemer og situasjon kan raskt endre seg. Fortløpende vurdering må ligge til
grunn for tilretteleggingen slik at hver enkelt får rett tilbud. Lett tilgjengelige,

eksible, individuelt tilpassede tjenester er hovedprinsippet for alle. Tiltakene
som iverksettes må tilpasses den situasjon og sammenheng hver enkelt er i,
og støtte opp under brukerens egen bedringsprosess.

Relevante tiltak og tilnærmingsmåter beskrives her
i forhold til hovedforløpene:

HOVEDFORLØP1: Milde og kortvarige problemer
HOVEDFORLØP 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og

langvarige mildere problemer/lidelser
HOVEDFORLØP 3: Alvorlige langvarige problemer/lidelser

De tre hovedforløpene skiller seg fra hverandre med hensyn til problemets
art, alvorlighetsgrad og varighet, relevante mål og tiltak, ansvarsplassering
og samarbeidsrelasjoner. Mål, tiltak og tilnærmingsmetoder for de tre
hovedforløpene beskrives med utgangspunkt i tiltak innen: «Forebygging»,
«Kartlegging og utredning» og «Behandling og oppfølging».

Ti l rettel eggi n g av tjen esten e
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» 4.1 HOVEDFORLØP 1: MILDE OG KORTVARIGE PROBLEMER

Dette bruker- og pasientforløpet omfatter rusmiddelproblemer og psykiske
helseproblemer som forventes å være milde og kortvarige.

Eksempler på tilstander som dekkes av forløpet:
• Nyoppstått angst eller depresjon av mild til moderat grad
• Selvskading uten samtidig personlighetsforstyrrelse
• Bruk av illegale rusmidler uten klar funksjonssvikt
• Høyt alkoholkonsum som skaper problemer uten å oppfylle krav til skadelig bruk

4.1.1 FOREBYGGING

Forebygging som retter seg mot individer som har risikofaktorer eller har utviklet
problemer, er en viktig del av det lokale arbeidet. Gjennom tidlig identi kasjon
og intervensjon kan det være mulig å forhindre videreutvikling og begrense
problemene, forkorte behandlingen og redusere negative konsekvenser.

Fastlegen eller bedriftslegen kan avdekke og sette inn tiltak mot milde/moderate
psykiske problemer og risikofylt alkoholkonsum eller alkoholavhengighet.

Personer som oppsøker legen med en problematisk bruk av rusmidler, bør også
bli spurt om sin psykiske helse. Likeledes bør personer som oppsøker legen
med di use symptomer, som angst, depresjon eller søvnløshet, bli spurt om
alkoholvaner og annen rusmiddelbruk. Formålet er ikke å avdekke hvor mye
personen drikker, men om og i hvilken grad rusmiddelbruken fører til helse-
risiko, vansker med å fungere i hverdagen eller har konsekvenser for forholdet
til andre mennesker, og å tilby råd og veiledning om endring av alkoholvaner.
Det nnes enkle kartleggings- og rådgivningsverktøy på dette feltet, men
det er vel så viktig å bidra til at personen re ekterer over egen alkoholbruk og
opplevde helseproblemer.

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN)
tilbyr råd og veiledning om forebygging, og har rutiner og verktøy for tidlig
intervensjon i arbeidslivet, for eksempel «Balance» som er en internettbasert
alkoholintervensjon hvor en kan få hjelp til å justere alkoholvanene.

Tjenesteapparatets hovedinnsats bør rettes mot dem som antas å utvikle
vesentlige plager eller funksjonssvikt. Veilederen «Fra bekymring til handling»
(90) gir informasjon om russpesi kke tegn og symptomer, og hvordan en kan
identi sere risiko og intervenere.

Samfunnets holdninger til personer med psykiske- eller rusmiddelproblemer
påvirker personens selvbilde og opplevelse av helseproblemer på en annen, og
ofte mer negativ måte enn ved somatiske sykdommer. Mange ønsker å skjule
sine problemer og oppsøker ikke hjelp. Tjenestene bør i langt større grad enn
ved somatiske sykdommer, drive aktivt informasjonsarbeid og organisere
tjenestene, slik at de er lett tilgjengelige for brukerne.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten, utekontakter, barnevernstjenesten,
fastlegen og psykologer i kommunens helse- og omsorgstjeneste er viktige
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aktører i det individuelle forebyggende arbeidet. Lett tilgjengelig informa-
sjon om psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer og behandlings-
muligheter, herunder undervisningsprogrammer i skolen, kan redusere stigma,
senke terskelen for å søke hjelp og øke mulighetene for at nødvendige tiltak
kan settes inn tidlig. I tillegg til helse- og omsorgstjenestene er folkehelse-
koordinator og SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak)
viktige forebyggingsaktører.

4.1.2 KARTLEGGING OG UTREDNING

Lokale tjenesteutøvere som yter eller tilbyr tjenester til personer med psykiske
problemer og/eller rusmiddelproblemer har ansvar for å kartlegge og/eller
utrede brukerens tilstand. En rekke personellgrupper vil kunne foreta utred-
ning, diagnostisering og behandling, innenfor kravet om faglig forsvarlighet 1.
Den eller de som foretar utredningen må ha tilstrekkelig kompetanse og
benytte anbefalte verktøy. Samtalen/dialogen er rammen for utredning og
kartlegging, og må baseres på en tillitsfull relasjon.

Utredning er ofte en tidkrevende prosess. Utredningen bør omfatte brukerens
opplevde problemer, evnen til å mestre dagliglivet og konsekvensene av
problemet for brukeren og pårørende. Den bør vurdere om brukerens symptomer
eller atferd utfordrer vanlige sosiale normer og gir risiko for isolasjon og utstøt-
ning. Bolig, økonomi, arbeid og familieforhold bør kartlegges. Utredningen bør gi
oversikt over brukerens ressurser og eventuell støtte i sosialt nettverk.

Enkle og lett tilgjengelige standardiserte kartleggingsverktøy kan øke
mulighetene for å identi sere personer som trenger nærmere oppfølging.
Findiagnostikk av lidelsen er bare nødvendig når det har konsekvenser for
prognose, behandling og oppfølging.

4.1.3 BEHANDLING OG OPPFØLGING

Kommunen bør ha hovedansvaret for å ivareta personer med psykiske helse-
problemer eller rusmiddelproblemer som forventes å bli milde og kortvarige.
Siden slike problemer sjelden har alvorlige konsekvenser eller medfører norm-
brudd som fører til stigmatisering, vil innsatsen primært rettes mot de psykiske
vanskene eller rusproblemene. Spesialisthelsetjenesten bør bare unntaksvis
ha en rolle i disse bruker- og pasientforløpene, fortrinnsvis hvis problemene
utvikler seg til å bli mer langvarige eller alvorlige. I slike tilfelle er det rimelig å
be om en spesialistvurdering. Hovedansvaret for behandlingen bør fremdeles
ligge hos de kommunale tjenestene.

Kommunene har ere faglige ressurser å spille på i behandling og oppfølging
av personer med milde og kortvarige problemer. Sentrale aktører er fastlege,
psykolog, NAV-kontoret, psykisk helse- og rustjeneste og øvrig personell i
helse-, og omsorgs-tjenesten. God samhandling mellom instansene sikrer
en tverrfaglig og helhetlig tilnærming. Ved lette plager kan frisklivssentral,
treningskontakt, tilbud som «Aktiv på dagtid» eller kurs i depresjonsmestring
(KID) være egnede tiltak.

Tjenesteapparatet må kunne handle på grunnlag av tidlige symptomer. Tidlig
intervensjon må bygge på kunnskap om normal variasjonsbredde, respekt for 1 Prop. 91 L (2010-2011), s.488. (13)

Eksempler på kart-

leggingsverktøy:
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tilgjengelig på

www.helsebiblioteket.no
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det enkelte menneskets valg og hindre sykeliggjøring (medikalisering eller
psykologisering) av det normale.

Kommunene må kunne tilby rask hjelp med lav terskel. Flere metoder for
organisering og gjennomføring av slike tilbud er under etablering, blant annet
kognitivt orienterte internettbaserte tilbud, med eller uten terapeutstøtte.
Det nnes også selvhjelpstilbud med utgangspunkt i internettprogrammer
som www.bluepages.no ellerwww.moodgym.no.

Ansettelse av psykologer i kommunens helse- og omsorgstjeneste og pilot-
prosjektet «Rask psykisk helsehjelp» er tiltak for å styrke arbeidet med tidlig
intervensjon og retter seg primært mot personer med milde og moderate
problemer. Se Kap.6 Tjenester og aktører.

Fastleger og psykisk helse- og rusarbeidere er aktører som i økende grad både
har kompetanse og benytter anerkjente metoder som for eksempel kognitiv
terapi og motiverende intervju. Fastlegen kan ta i bruk kartlegging og korte
intervensjoner som har god e ekt både på storforbrukere og risikobrukere av
alkohol (91). Tidlig identi kasjon avhenger av god kontakt og et tillitsforhold
mellom lege og pasient. I mange tilfelle er de plagene som brukeren presente-
rer di use og generelle. I noen tilfelle vil de fysiske endringene gi seg utslag på
blodprøver, i andre ikke. Leger bør derfor i langt større utstrekning enn det som
hittil er vanlig foreta enkle alkoholanamneser hos alle sine voksne pasienter.
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» 4.2 HOVEDFORLØP 2: KORTVARIGE ALVORLIGE PROBLEMER/
LIDELSER OG LANGVARIGE MILDERE PROBLEMER/LIDELSER

Dette bruker- og pasientforløpet omfatter kortvarige alvorlige problemer/
lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser.

Eksempler på tilstander som dekkes av forløpet:
• Akutte psykoser med god prognose
• Tidsbegrenset skadelig bruk av alkohol
• Illegale rusmidler uten avhengighet
• Langvarige mildere depresjoner eller angstlidelser
• Mindre alvorlige personlighetsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser
• Skadelig bruk av alkohol uten markert funksjonstap og tilbakevendende

depressive episoder

4.2.1 FOREBYGGING

Forebyggende arbeid, rettet mot brukere med etablerte problemer, tar sikte på
å redusere skadevirkninger som følge av rusmiddelproblemet eller den psykiske
lidelsen og konsekvensene av problemene. I de tilfeller hvor det forebyggende
arbeidet lykkes, vil problemene kunne begrenses og dette kan bidra til å
redusere stigmatisering som følge av blant annet brudd på sosiale normer.

De forebyggende tiltakene sikter mot å lindre plagene, sikre et bedre forløp,
forhindre tilbakefall og motvirke komplikasjoner. God behandling kan lindre
plagsomme symptomer som angst, depresjon og emosjonell labilitet, og ha
stor betydning for funksjonsevne, livskvalitet og forholdet til nærstående.

Jo lengre plagene varer, desto vanskeligere er det å hindre at de blir kroniske
eller kommer tilbake. E ektiv symptomlindring forkorter forløpet av proble-
met/lidelsen og reduserer tilbakefallsfaren. Dette er vist for eksempel for
behandlingsresistent depresjon (92), tilbakevendende depresjoner og en
rekke andre psykiske lidelser. Vedlikeholdsbehandling kan redusere tilbake-
fallsfaren og føre til et mer gunstig forløp av problemet. Dette er vist for en
rekke problemer, fra tobakkavhengighet til angstlidelser (93) og også her
tilbakevendende depresjoner (35).

Ved langvarige problemer øker faren for å utvikle komplikasjoner. Langvarige
psykiske lidelser er forbundet med økt risiko for å utvikle rusmiddelproblemer, og
omvendt. Selvmord er vanligere ved langvarige og tilbakevendende problemer.

Alvorlige, men kortvarige problemer/lidelser får sjelden store praktiske konse-
kvenser for brukeren, med unntak av situasjoner hvor brukeren har opptrådt
uheldig i den akutte fasen, for eksempel i ruspåvirket tilstand eller ved mani.
Uheldige enkelt-episoder lar seg som regel løse i etterkant, men det kan kreve mot
av personen og velvilje fra pårørende, arbeidsgiver eller andre som har blitt skade-
lidende av personens opptreden. Fagpersonell i kommunen som kjenner brukeren
kan bistå i oppklaringen og være megler mellom partene om det blir nødvendig.

Langvarige problemer er forbundet med mer omfattende negative konse-
kvenser. Mange greier ikke å være i arbeid og tærer på sitt sosiale nettverk, som
kan føre til isolasjon og ensomhet. Andre faller ut av arbeidslivet og får dårlig
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økonomi. Noen opplever bostedsløshet som følge av at leieforhold blir sagt opp.
Forebygging av slike problemer bør inngå som en del av behandlingen i regi av
kommunale instanser som fastlege, psykolog eller psykisk helse- og rusarbeid i
samarbeid med spesialisthelsetjenesten, gjerne med bruk av individuell plan.

4.2.2 KARTLEGGING OG UTREDNING

Kommunen og spesialisthelsetjenesten har begge et ansvar for kartlegging
og utredning 2. Ved kortvarige, alvorlige problemer og når mildere problemer
vedvarer over tid, bør spesialisthelsetjenesten kontaktes for å bidra i diagnos-
tikken. Dels for å sikre at en ikke overser problemer/lidelser som krever spesiell
behandling, dels for å forhindre unødig omfattende og langvarig behandling,
som kan medføre uønskede konsekvenser eller bivirkninger.

Kartleggingen skal danne grunnlag for videre tiltak og bør gjennomføres raskt.
Oppgavene kan deles mellom tjenesteutøvere og tjenestenivåene. Ansatte i
kommunal helse- og omsorgstjeneste kan foreta kartlegginger på brukerens
arena og få informasjon fra pårørende, mens spesialisthelsetjenesten kan ta
ansvaret for den spesi kke utredningen av rusmiddelproblemer og psykisk helse.
Også spesialisthelsetjenesten bør om nødvendig bruke pasientens arena for å
gjennomføre utredningen. Den somatiske helsen bør kartlegges av fastlegen.
Kartleggingen bør omfatte funksjonsevne og ressurser, familie og nettverk,
økonomi, bosituasjon, utdanning og arbeid og evt. kriminalitet eller andre norm-
brudd. En god kartlegging forutsetter at det er etablert en tillitsfull relasjon.

4.2.3 BEHANDLING OG OPPFØLGING

Tjenesteutøverne må arbeide med sikte på at brukerne skal mestre sine
problemer. Rehabilitering er sjelden aktuelt ved denne typen lidelser, siden
konsekvensene som regel er begrensede og funksjonsfallet lite eller kort-
varig. Skadereduksjon ut over tilbakefallsforebyggende langtidsbehandling er
sjelden nødvendig.

Fastlege, psykolog og annet helse- og omsorgspersonell har en sentral rolle i
behandling og oppfølging av brukeren. Kommunen bør gjøre den innledende
kartleggingen av personens tilstand og ta stilling til om det er nødvendig med
bistand fra spesialisthelsetjenesten. Behandlingen, også den medikamentelle,
kan startes og følges opp av kommunale tjenester. Den somatiske helsen kan
være en viktig faktor for bedring av rusmiddel- og psykiske problemer, og bør
følges opp av fastlegen.

Samtaler hos psykolog, fastlege eller annet kvali sert helse- og omsorgspersonell
kan være nyttig. Motiverende intervju (MI) eller kognitiv atferdsterapi kan være
velegnete samtalemetoder (94). Kommunale tjenesteutøvere bør kunne tilby
ulike metoder til brukere som trenger systematisk samtalebehandling. Valg av
metode er ikke nødvendigvis avgjørende for e ekten av psykologisk behandling.
Relasjonsfaktorer står for mesteparten av variasjon i outcome (ca 40 prosent)
mens metodeforskjeller står for ca 15 prosent. I visse tilfeller/tilstander har visse
terapivarianter eller metoder større resultate ektivitet (95;96).

Pårørende bør trekkes med i behandlingen, i den utstrekning brukeren
samtykker til det (25). Se også kapittel 5 Tilnærmingsmåter.

2 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
første ledd nr. 4 og spesialisthelsetjeneste-
loven § 2-1

4 Tilrettelegging av tjenestene | 53

Ved kortvarige, alvorlige

problemer og når mildere

problemer vedvarer over tid,

bør spesialisthelsetjenesten

kontaktes for å bidra i

diagnostikken.

Rapport_ruspsykiskhelse_TT.indb 53 08.04.14 13:45



Psykisk helse- og rustjenester har en sentral rolle i det tverrfaglige tilbudet
til personer med alvorlige og kortvarige eller milde og langvarige problemer.
Oppfølging og koordinering av tjenester kan forankres i psykisk helse- og
rus-tjenestene som kan motivere brukerne til å delta i helsefremmende
aktiviteter, som i fysisk aktivitet eller sosiale tiltak. Psykisk helse-, rus- og
velferdstjenestene har et særlig ansvar for å hindre at problemene medfører
alvorlige psykososiale konsekvenser. NAV-kontoret har en viktig oppgave i å
bistå brukere med arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Tjenesteutøvere
innen psykisk helse- og rustjenester eller NAV-kontoret kan være koordinator
og motivere brukerne til å benytte individuell plan.
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»4.3 HOVEDFORLØP 3:
ALVORLIGE OG LANGVARIGE PROBLEMER/LIDELSER

Dette bruker- og pasientforløpet omfatter alvorlige og langvarige problemer/
lidelser.

Eksempler på tilstander som dekkes av forløpet:
• Medikament- eller rusmiddelavhengighet
• Alvorlige bipolare lidelser
• Alvorlig depresjon
• Schizofreni
• Alvorlige personlighetsforstyrrelser

4.3.1 FOREBYGGING

Ved alvorlige og langvarige problemer/lidelser vil hovedfokuset være å forhindre
tilleggsproblemer og å fremme den enkeltes vei mot bedring og mestring av
egen livssituasjon. Forebyggingen kan også bestå i å redusere mulighetene for at
den enkelte blir utsatt for stigmatisering og diskriminering, hindre forverring og
tilbakefall av problemene, begrense de negative konsekvensene av problemet og
arbeide for langsiktig bedring.

Personer med alvorlige og langvarige problemer/lidelser er ofte utsatt for
stigmatisering og diskriminering. Noen kan være lett gjenkjennelige på
grunn av utseende eller væremåte, og vekke oppsikt på måter som gjør andre
usikre eller redde. Saklig informasjon kan avdramatisere og redusere frykt.
Befolkningsrettede opplysningskampanjer, undervisningsprogrammer for
avgrensede målgrupper eller informasjonsmøter ved oppretting av nye insti-
tusjoner, boliger og andre tiltak kan motvirke fordommer og stigmatisering.
Legemiddelassistert rehabilitering 3 kan redusere normbrudd forbundet med

nansiering og omsetning av illegale rusmidler.

Mange personer med alvorlige og langvarige psykiske lidelser og/eller rus-
middelproblemer står i fare for å miste eller mangler i større eller mindre grad
tilgang på levekårsressurser som bolig, arbeid eller sosialt nettverk. Situa-
sjonen kan være en direkte konsekvens av brukerens psykiske lidelse eller
rusproblem, som har hindret vanlig utvikling og mulighet til å mestre hverdags-
livet. Kommunens helse– og omsorgstjenester og NAV- kontoret yter tjenester
som bidrar til å bedre levekårene for den enkelte.

God ivaretakelse av pårørende er vesentlig både av hensyn til pårørende og
bruker. Forskning har vist gunstige e ekter av tilbud i erfamiliegrupper for
personer med schizofrenidiagnose og deres pårørende (97;98). Pårørende bør
få tilbud om samtaler med ansvarlig behandler.

For tidlig å identi sere selvmordsrisiko er det viktig at tjenestene er i stand til
å kjenne igjen, behandle, og eventuelt henvise brukeren til spesialisthelse-
tjenesten, i tråd med nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i
psykisk helsevern (99).

Voldsrisikovurderinger bør gjøres på indikasjon, der atferdsmønstre utgjør

3 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a
nr. 5, jf.§ 3-16 og forskrift av 18.12.2009
nr. 1641 om legemiddelassistert
rehabilitering (LAR-forskriften)
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en risiko for voldelig atferd. Se punkt 4.3.6. om Voldsrisikovurderinger. God
behandling av grunnlidelsen er det beste middelet for å forebygge selvmord,
overdosedødsfall og vold.

Nasjonal overdosestrategi 2013-2017 igangsettes som oppfølging av mål-
settingene i St meld 30 (2012) «Se meg». Et sentralt virkemiddel er utarbeidelse
av lokale handlingsplaner for forebygging av overdosedødsfall. Tjenestene
til lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid får der en sentral og viktig plass.
Tiltakene som utarbeides kan være en del av kommunens rusmiddelpolitiske
handlingsplan og bør ses i sammenheng med kommunens øvrige planverk,
herunder kommunedelplaner om folkehelse og psykisk helse.

4.3.2 KARTLEGGING OG UTREDNING

Helhetlig kartlegging av brukeren danner grunnlaget for lokalt arbeid. Diagnostikk
og forståelse kan foretas etter nettverksmodeller som kombinerer ulike
tilnærminger. Diagnosen4 ses som ett av ere perspektiv på personens problemer.
Kartleggings- og utredningsfasen bygger på et mestringsperspektiv, slik at
personen først og fremst framstår som en aktør, og ikke som tjenestemottaker.

Den erfaglige kartleggingen, der ulike aktører spiller sammen, tar sikte på å gi
en dekkende beskrivelse av hvilke problemer en står overfor og hvilke løsninger
som er aktuelle for den enkelte. En bør unngå ensidig vektlegging av den indivi-
duelle problemforståelsen, og inkludere problemer i familie og nærmiljø. Det er
like viktig å kartlegge ressurser og mestring, som problemer og avvik. Brukerens
egen forståelse bør være utgangspunktet for valg av tilnærmingsmåter. Utred-
ning og kartlegging bør sikte mot å bistå ham eller henne i å mestre livet, ikke
bare redusere symptomene. Kartleggingen bør omfatte somatiske og psyko-
sosiale forhold, i tillegg til psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer.

Alvorlige og langvarige problemer/lidelser må kartlegges og utredes nøyaktig og
helhetlig. Både kommunen og spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å bidra
inn i kartlegging og diagnostisering. Alvorlige lidelser som psykoser, alvorlige
stemningslidelser, personlighetsforstyrrelser og alvorlig rusmiddelavhengighet
m. . bør diagnostiseres av spesialisthelsetjensten. Anbefalingene i nasjonale
faglige retningslinjer for de ulike problemområdene bør følges i kartleggings- og
utredningsarbeidet. En nøyaktig diagnostikk vil bidra til å målrette innsats, vei-
lede i valg av behandlingsformer og gi en realistisk prognose. Langvarig behand-
lingen vil ofte være forbundet med bivirkninger eller uønskede konsekvenser, og
ingen må bli utsatt for langvarig og krevende behandling på sviktende grunnlag.

Den fullstendige utredningen kan være tidkrevende. Det kan ta tid å bygge
opp en tillitsfull relasjon, særlig når problemene er forbundet med skam eller
lovbrudd. Det er ikke nødvendig å fremskynde diagnostikken, hvis det er faglig
forsvarlig å vente til personen er klar.

På samme måte som god utredning og diagnostikk er viktig for å sikre at perso-
nens problemer og aktuelle livssituasjon blir grundig kartlagt, er systematisk
oppfølging underveis i forløpet nødvendig for å følge utviklingen. Omfattende
utredning og kartlegging ved oppstart, med påfølgende matching til behand-
ling har vist seg å bety mindre for behandlingsresultatene for rusmiddelavhen-
gighet enn for psykiske lidelser (102). Se også kapittel 5 Tilnærmingsmåter.

4 ICD-10-diagnose (100) eller diagnose-
kodeverk ICPC-2 (InternationalClassi cation
of Primary Care) (101)
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Gjennom å følge med på utviklingen kan en sikre en god evaluering av tjenes-
tene som gis, og foreta nødvendige justeringer av tilbudet 5. Arbeidet forutset-
ter et tett samarbeid mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk
helsevern og kommunale tjenester, både i den innledende kartleggingen og i
den påfølgende oppfølgingen 6.

4.3.3 BEHANDLING, OPPFØLGING OG REHABILITERING

Tidlig, god og tilpasset behandling og systematisk oppfølging kan hindre
forverring av problemet/lidelsen og legge til rette for bedringsprosesser.
Tidlig intervensjon ved psykiske problemer og rusmiddelavhengighet bør
være normen, særlig ved mistanke om alvorlige og langvarige lidelser. Tidlig-
intervensjonsprogrammer skal øke befolkningens kunnskap om psykiske
lidelser og rusmiddelavhengighet gjennom informasjonskampanjer som bidrar
til at berørte personer søker hjelp tidligere. Samtidig bør helse- og omsorgs-
tjenesten respondere raskt og e ektivt ved mistanke om problemer. Sentrale
aktører er eksempelvis helsestasjon, skolehelse-tjenesten, fastlegen, med-
arbeidere i psykisk helse- og rustjenesten i kommunen og spesialisthelsetje-
nesten. Systematisk oppfølging av brukeren er avgjørende for et godt forløp,
og forutsetter et tillitsfullt og forpliktende samarbeid med bruker, pårørende,
innad i tjenesten og mellom tjenestenivåene.

Ansatte i psykisk helse- og rusarbeid bør beherske sentrale kunnskapsbaserte
metoder, og følge faglige retningslinjer for behandling og oppfølging. Syste-
matikk og langsiktig forpliktelse overfor brukeren og pårørende kan være like
viktig som valg av metode, og ansatte i kommunen bør kunne tilby velprøvde
metoder som kognitiv terapi og motiverende intervju (MI).

Noen måter å organisere tilbudene på ser ut til å gi gode resultater. Aktivt opp-
søkende behandlingsteam, ACT-team, og andre oppsøkende samhandlings-
team, hvor kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten arbeider sammen
om å gi samtidige tjenester, har vist seg å være gunstig for personer med
sammensatte problemer, og som ikke har tilstrekkelig nytte av tradisjonelle
tjenester (103). Spesialisthelsetjenesten bør tilby ambulante og oppsøkende
tjenester der det er hensiktsmessig (43). Romslige åpningstider og korte
ventetider er også av vesentlig betydning.

Hjelpen kan ikke være avhengig av om personen bruker rusmidler eller ikke. Enten
brukeren ruser seg aktivt, er stabil i LAR7 eller er blitt rusfri, vil avhengigheten
kunne vedvare over tid. Omfattende og langvarig rusmiddelavhengighet bør
behandles som en kronisk lidelse. Brukeren må få hjelp og støtte til å holde seg
rusfri eller mestre rusmiddelbruken på en bedre måte og nødvendig bistand ved
truende eller faktiske tilbakefall.

Rehabilitering 8 er et systematisk og tidsavgrenset arbeid som kjennetegnes
som målrettet, intensiv og tverrfaglig innsats hvor tjenesteyterne skal bidra til
brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne,
selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Det kan være et lang-
siktig arbeid i forhold til personer som er i en rehabiliteringsfase etter lang-
varig rusmiddelavhengighet eller alvorlige psykisk lidelse, som kan avløses av
systematisk oppfølging og støtte. Pasienter og brukere i en rehabiliteringsfase
vil i de este tilfeller oppfylle kravene til individuell plan og koordinator.

5 Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 4-1
og 4-2

6 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4

7 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-16,
jf. FOR 18. des. 2009 nr. 1641 om
legemiddelassistert rehabilitering
(LAR-forskriften)

8 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
første ledd nr. 5 og spesialisthelsetjeneste-
loven § 2-1
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4.3.4 AVRUSNING

Avrusning skal sikre en medisinsk forsvarlig avslutting av rusmiddelbruken
og forebygge og lindre abstinensplagene. Det kan foretas poliklinisk eller
ved inn-leggelse på institusjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste eller i
spesialist-helsetjenesten. Avrusning er sjelden aktuelt som et enkeltstående
tiltak, og bør skje i tilslutning til videre oppfølging og behandling 9. Målsetting,
behandlingsinnhold og oppfølging må, så langt som mulig, være utformet
ut fra brukerens behov og premisser. Tilbudene må være koordinerte, forut-
sigbare og preget av trygge relasjoner mellom bruke og tjenesteutøver.

Se også kapittel 5 Tilnærmingsmåter.

4.3.5 SKADEREDUKSJON

Skadereduksjon skal redusere de negative sidene og konsekvensene av pro-
blemet, og bidra til bedre helse og livskvalitet. Skadereduserende tiltak innen
rusfeltet kan være råd og veiledning, tilgang på rene sprøyter, vaksinasjon,
helseundersøkelse, LAR-behandling, overdoseberedskap eller ernæringstiltak 10.

Skadereduksjon er ikke begrenset til rusmiddelproblemer. Behandling innen
psykisk helsetjenester kan også ha skadereduksjon som mål, for eksempel
langvarig tilbakefalls-forebyggende behandling. Stress kan forårsake tilba-
kefall for mennesker med psykiske problemer. Alkohol og andre rusmiddel-
problemer, samt stressfaktorer som dårlig økonomi eller manglende bolig øker
faren for tilbakefall. Tiltak med fokus på bolig, trygg økonomi, arbeid, nettverk,
familierelasjoner og pårørende-involvering bidrar til stabilitet rundt brukeren,
og reduserer eksponeringen for stressfaktorer.

Det er ingen reell motsetning mellom skadereduksjon og målsettinger om redu-
sert rusmiddelbruk og/eller bedret psykisk helse. Utfordringen ligger i å nne
den rette balansen mellom tiltak i ulike situasjoner og faser av endringsproses-
sene. For noen kan skadereduksjon være et realistisk mål i visse stadier av livs-
forløpet. Det innebærer ikke at en gir opp håpet om at den enkelte kan redusere
eller overvinne sine rusmiddelproblemer eller psykiske helseproblemer. Skade-
reduksjon kan gjennomføres parallelt med behandlings- og oppfølgingstiltak.

Flere kommuner har etablert gatenære lavterskel helsetilbud for rusmiddel-
avhengige. Disse tilbudene gir skadereduserende helse- og omsorgstjenester
og smittevernhjelp 11, og dette har vist seg å være en virkningsfull måte å gi
tjenester til personer med alvorlige og langvarige problemer (104).

4.3.6 VOLDSRISIKOVURDERINGER

God behandling av grunnlidelsen er viktig for å forebygge vold. Se også 2.3.2
om Vold og ulykker.

En kombinasjon av alvorlig psykisk lidelse, rusmiddelbruk og tidligere volds-
historie gir økt risiko for alvorlige hendelser. Voldsrisikovurdering bør foretas
når atferdsmønstre, bekymringsfulle utsagn og/eller eventuell kjent volds-
eller trusselhistorikk tilsier det. På grunnlag av henvisning, eller ved akutt inn-
leggelse, blir pasienten utredet i spesialisthelsetjenesten. Dette kan omfatte
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9 Helsedirektoratet ferdigstiller nasjonal
faglig retningslinje for avrusing fra rus-
midler og vanedannende legemidler i 2014

10 Helsedirektoratet skal i 2013 utarbeide en
5-årig nasjonal handlingsplan for reduksjon
i antall overdosedødsfall. Den skal bidra til
å stimulere til utarbeidelse av ere lokale
strategier for kommuner som har registrert
overdosedødsfall.

11 Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot
smittsomme sykdommer (smittevernloven)
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diagnostisering av blant annet psykose, alvorlige stemningslidelser og person-
lighetsforstyrrelser. Helsetjenestenes vurdering av risiko for voldelig atferd
foretas både ved distriktspsykiatriske sentre (DPS), poliklinikker og spesiali-
serte sykehusenheter (105). Aktivt oppsøkende behandlingsteam som ACT/
FACT- og/eller ROP-team utfører også voldsrisikovurderinger.

I vurderingen er det viktig at relevant kunnskap innhentes fra den kommunale
helse- og omsorgstjenesten, NAV, politi og/eller andre som har kjennskap
til pasienten, innenfor reglene for taushetsplikt 12 og opplysningsplikt 13. Når
informasjon skal innhentes og formidles, er hovedregelen at dette gjøres i
henhold til informert samtykke 14. Spesialisthelsetjenesten bør arbeide aktivt
oppsøkende inn i det kommunale tiltaket der brukeren mottar tjenester, for
å forsøke å opprette en frivillig utrednings- og behandlingsrelasjon. Det er
av vesentlig betydning at kartlegging og vurdering foretas i det miljø og i de
omgivelser hvor den enkelte oppholder seg til daglig så langt dette er faglig
forsvarlig, eller at informasjon fra denne konteksten innhentes. Vurderingene
bør skje med utgangspunkt i den enkeltes daglige aktiviteter og personens
samhandling med omgivelsene.

Det er viktig å ha rutiner for vurdering av voldsrisiko. Det nnes verktøy for
risikovurderinger som kan være aktuelle å bruke, Voldsrisiko sjekkliste (VR-10).
Disse er primært rettet mot bruk på akuttavdelinger og andre behandlings-
enheter. Historical-Clinical-Risk scheme (HCR-20) er et strukturert klinisk
hjelpemiddel for å vurdere faren for framtidig voldelighet hos personer med en
psykisk lidelse eller et personlighetsavvik (43;106). Det vises for øvrig til nasjo-
nale faglige retningslinjer for nærmere anbefalinger om voldsrisikovurderinger
for spesi kke diagnoser/problemområder.

I vurderingene av risiko for vold bør det fokuseres på elementer som øker
voldsrisikoen, men også beskyttende faktorer som kan redusere risikoen for
vold. Tjenestetilbudet bør ta sikte på å forebygge og å behandle konsekvenser
i de tilfellene voldsbruk ikke har kunnet predikeres og forebygges. Spesielt bør
man ha fokus på personene rundt den som utøver vold og deres eventuelle
behov. Dette gjelder ikke minst familien der det har forekommet vold i nære
relasjoner. Helse- og omsorgspersonell skal varsle politi og brannvesen om det
er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom 15. Hvis det
er nødvendig å varsle andre, f.eks. pårørende har man rett til det dersom det er
nødvendig for å avverge skade16.

For å sikre en faglig god oppfølging er det vesentlig at nødvendig informasjon
dokumenteres og formidles til relevante aktører17, innenfor reglene for journal-
føring 18, taushetsplikt og opplysningsplikt. Faglig tilfredsstillende voldsrisiko-
vurderinger forutsetter gjensidig veiledning både internt i tjenestene og mellom
tjenester. Dette bidrar til gode og virksomme tjenestetilbud som kan forebygge
alvorlige hendelser. Dette vil også bidra til å sikre større grad av likeverdighet i
kunnskapsgrunnlaget, samt samarbeid og samtidighet i tjenesteutøvelsen.
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12 Helsepersonelloven kapittel 5, se særlig
§§ 21, 22 og 25, politiloven § 24, lov om
sosiale tjenester i NAV § 44

13 Helsepersonelloven §§ 31, 32, 33, 38, lov
om sosiale tjenester i NAV § 45

14 Helsepersonelloven § 21, jf. § 22

15 Jf. helsepersonell loven § 31

16 Helsepersonelloven § 23 første ledd nr. 4
om begrensning i taushetsplikten

17 Helsepersonell loven § 25

18 Helsepersonelloven kapittel 8
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4.3.7 SAMARBEID OM BRUKERE OG PASIENTER MED
VOLD- OG UTAGERINGSPROBLEMATIKK

Brukere og pasienter med vold- og utageringsproblematikk er en mindre gruppe,
som har behov for særlig tilpassede og samtidige helse- og omsorgstjenester.
De er ofte blant de vanskeligstilte på boligmarkedet, både når det gjelder å nne
egnet bolig og å opprettholde boforholdet over tid (72). En del kan be nne seg
i kon ikt med tjenesteapparatet (helse- og omsorgstjenestene, NAV-kontoret,
psykisk helsevern og politi) og kan eksempelvis ha episoder med vold og
utagering både i form av trusler eller faktisk utøvelse mot fagpersonell, naboer
eller andre i nærmiljøet. Materiell rasering kan også forekomme. Et fellestrekk
er at de ofte faller ut av oppfølgings- og behandlingstilbud både i kommunen
og spesialisthelsetjenesten. De har generelt et behov for mer eksible og
tilpassede tilbud, kontinuitet og forutsigbarhet, stabile boforhold og samtidige
oppfølgings- og behandlingstilbud. Dette kan bidra til å forebygge kon ikter i
seg selv. Det innebærer også at voldsproblematikk og rusmiddelavhengighet
behandles samtidig som en eventuell psykisk grunnlidelse. Tilrettelegging av
tjenester og tilnærmingsmåter vil kunne være de samme som for alvorlige og
langvarige problemer/lidelser. Se kap 4.3 Hovedforløp 3: Alvorlige og lang-
varige problemer/lidelser og kap 5 Tilnærmingsmåter.

Noen vil ha behov for opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon eller
heldøgns tjenestetilbud i omsorgsbolig over en avgrenset periode eller varig.
For enkelte brukere kan spesielt tilpassede og eksible botiltak være en god
løsning, eksempelvis Flexbo. I mindre kommuner kan det være hensiktsmessig
å etablere botiltak gjennom interkommunalt samarbeid. Slike botilbud bør ikke
gjøres for store og sammensetningen av beboere bør tillegges stor vekt.

Det vil ofte være behov for en felles og samtidig innsats fra spesialisthelse-
tjenesten, kommunens helse- og omsorgstjenester, fastlege, NAV-kontoret og
i noen sammenhenger også politi.

Aktivt oppsøkende behandlingsteam som ACT/FACT- og/eller ROP-team er
en egnet tilnærmingsmåte for denne målgruppen. Ansatte i teamet vil i en
viss grad kunne forutsi når potensielle situasjoner med vold og utagering kan
oppstå, ut fra god kjennskap til brukeren og dennes situasjon. Ved å arbeide
med brukere på deres egen arena vil teamet kunne gjøre voldsrisikovurderin-
ger som omfatter faktorer som ikke nødvendigvis er tilstede ved observasjon
ved poliklinikk eller i institusjon. Teamene kan gi råd og veiledning til andre
deler av tjenesteapparatet som brukeren har kontakt med, samt bistå brukeren
inn i disse for å forebygge kon iktsituasjoner.

Kompetanse og kunnskap om vold- og utageringsproblematikk er viktig for
både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det vises til spesialisthelse-
tjenestens veiledningsplikt overfor kommunene, også der bruker ikke er
vurdert å ha behov for spesialisthelsetjenester. Rutiner for samarbeid om
håndtering av vold- og utageringsproblematikk kan nedfelles i samarbeids-
avtalene mellom helseforetakene og kommunen, herunder NAV-kontor og
kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Systematisk tverrfaglig innsats, umiddelbare, forutsigbare og tydelige reaksjo-
ner knyttet til vold og trusler er blant faktorer som synes å stabilisere brukere
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SIFER er et nasjonalt kompe-
tansesenternettverk i
sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri. På deres nett-
sider www.sifer.no nnes
beskrivelser av de ulike verk-
tøyene for voldsrisikovurdering
og hvilke kvali kasjoner som
trengs for å bruke dem.

www.lovdata.no
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i målgruppen, og å redusere kon iktnivået. Koordinator, individuell plan og
ansvarsgruppe er også viktige virkemidler.

4.3.8 TVANG

Ved tilfeller av omfattende og vedvarende misbruk av rusmidler19, skadelig
rusmisbruk for foster 20, eller alvorlig sinnslidelse21, vil det være aktuelt å vurdere
tvungent tilbakehold i spesialisthelsetjenesten. Bruk av tvang forutsetter at
frivillige alternativer er forsøkt, eller at det åpenbart er formålsløst å forsøke dette.

Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer er hjemlet i helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 10. Reglene om tvungent tilbakehold i psykisk
helsevern er regulert i lov om psykisk helsevern kapittel 3. Regelverkene er
ulike, når det gjelder vilkårene for tvang, hvem som kan fatte beslutning om
tvang, reglene for saksbehandlingen og innholdet i tvangsoppholdet mv.

Personer med rusmiddelavhengighet
Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-4 er hovedregelen ved bruk av tvang.

Ofte betegnes bruk av § 10-4 som «avtalt tvang» eller «frivillig tvang». I disse
tilfellene stiller institusjonen som vilkår for oppholdet at pasienten samtykker
til at han/hun kan holdes tilbake ved tvang dersom motivasjonen skulle svikte
underveis i oppholdet. Frivillighetselementet består i at personen søker seg
frivillig til institusjonsbehandling for sitt rusmiddelproblem, og avgir et frivillig
samtykke til tilbakeholdelse. Pasientens samtykke er basert på en personlig
erkjennelse om at egen rusmiddelbruk er så problematisk at institusjons-
innleggelse med adgang til tilbakeholdelse er nødvendig. Det er en forutsetning
at personen ikke står i en faktisk tvangssituasjon, i den forstand at vedkom-
mende for i det hele tatt å få en plass innenfor TSB, er pliktig å inngå avtalen.
Tvang etter § 10-4 er et avtalebasert forhold mellom institusjonen og pasienten,
men regelen forutsetter et tett samarbeid mellom kommune og spesialisthelse-
tjenesten gjennom hele forløpet.

I tillegg gjelder regler for tvang når noen utsetter sin fysiske eller psykiske
helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, eller dersom en gravid
kvinnes misbruk er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet
vil bli født med skade, se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3.
Frivillige hjelpetiltak må anses for ikke å være tilstrekkelige.

Kommunen har en sentral rolle i forvaltningen av tvangslovgivningen rettet
mot personer med rusmiddelproblemer, og en plikt til å vurdere bruk av tvang
etter melding fra pårørende22. Tvangshjemlene for rusmiddelavhengige i
helse- og omsorgstjenesteloven hjemler kun tilbakeholdelse, ikke tvangs-
messig behandling.

Kommunen hvor den rusmiddelavhengige oppholder seg har ansvaret for å
reise sak til behandling i fylkesnemnda 23. Tvungent tilbakehold gjennomføres
på institusjon utpekt av regionalt helseforetak. Det er en målsetning å bidra til
en riktigere og mer enhetlig bruk av bestemmelsene. En veileder om tvangs-
bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven er under utarbeidelse.
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19 Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2
første ledd

20 Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3
første ledd

21 Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og
gjennomføring av psykisk helsevern
(psykisk helsevernloven) § 3-3

22 Helse og omsorgstjenesteloven § 10-1

23 Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-8

FOR MER INFORMASJON

Nasjonal strategi for økt
frivillighet i psykiske helse-
tjenester (2012-2015) (107)
http://www.regjeringen.no/
upload/HOD/Bedrekvalitet-
okt_frivillighet.pdf

Rundskriv IS- 9 / 2012
omhandler psykisk helsevern-
loven og psykisk helsevern-
forskriften med kommentarer
(108) http://www.helse-
direktoratet.no/publikasjoner/
psykisk-helsevernloven-og-
psykisk-helsevernforskriften/
Sider/default.aspx

NOU 2011: 9 «Økt selv-
bestemmelse og rettsikker-
het: balansegangen mellom
selvbestemmelsesrett og
omsorgsansvar i psykisk
helsevern» (109)
http://www.regjeringen.no/
nb/dep/hod/dok/nouer/2011/

nou-2011-9.html?id=647625

Rapport_ruspsykiskhelse_TT.indb 61 08.04.14 13:45



Personer med psykiske lidelser
Tvungent psykisk helsevern eller tvungen observasjon kan ikke etableres
uten at pasienten er undersøkt av to uavhengige leger som nner at nærmere
bestemte vilkår er oppfylt 24. Pasienten må både ha en alvorlig sinnslidelse og
et behov for vern, enten på grunn av fare for eget eller andres liv og helse, eller
hvis manglende igangsetting av behandling vil medføre at tilstanden vesentlig
forverres i meget nær framtid, eller at utsikten til vesentlig bedring i betydelig
grad reduseres25. Den ene legen må være uavhengig av institusjonen personen
innlegges ved.

Tvungent vern uten døgnopphold (TUD)
Tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern kan gjennomføres
uten døgnopphold i institusjon, hvis dette vurderes å være et bedre alternativ
for pasienten/brukeren 26. TUD innebærer kun et pålegg om å møte til under-
søkelse eller behandling. Dersom pasienten ikke samtykker til behandlingen
må det i tillegg tre es eget vedtak om behandling uten eget samtykke 27. I
vurderingen av om TUD er en egnet behandlingsform, skal det tas tilbørlig
hensyn til pårørende som pasienten bor sammen med. Hva som er best for
pasienten avhenger blant annet av i hvilken grad pasienten har et nettverk
rundt seg. Forsvarlig gjennomføring av vernet forutsetter ofte bistand fra
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det skal etableres et samarbeid mellom
behandlingsansvarlig institusjon og kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Samarbeidet skal nedfelles i individuell plan28. Pasienten/brukeren skal ha en
kontaktperson på dagtid fra behandlings-personellet i den ansvarlige insti-
tusjonen. Opprettelse av kontaktperson bør ses i sammenheng med kravet
om utpeking av koordinator for pasienter med behov for langvarige og koor-
dinerte tjenester 29. Institusjonen må påse at pasienten og hans eller hennes
pårørende vet hvem de kan kontakte utenom institusjonens åpningstid. Dette
må ikke være en bestemt person eller personell ved institusjonen, men kan for
eksempel være vakthavende lege i kommunen.

Forebygging av tvang
Det er en målsetting å redusere og kvalitetssikre bruk av tvang innen psykisk
helsevern. Bruk av tvang (107) kan forebygges ved å tilrettelegge for gode og
tilgjengelige tjenester. Aktivt oppsøkende behandlingsteam som ACT-team og
FACT-team, brukerstyrte senger, lavterskeltilbud, tilrettelagte boliger, indivi-
duell plan, kriseplan og tilgjengelige akuttilbud er eksempler på tiltak som kan
forebygge behov for bruk av tvang.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseforetakene og Helsedirekto-
ratet i oppdrag å utarbeide forpliktende handlingsplaner for redusert og riktig
bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene.

»4.4 SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE – OG OMSORGSTJENESTER

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til
enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet
til disse tjenestene. Ordningen, som omfatter alle diagnosegrupper, forvaltes
av Helsedirektoratet.
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24 Psykisk helsevernloven § 3-1 første ledd
og § 3-3 første ledd nr. 2

25 Psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd nr. 3

26 Psykisk helsevernloven | 3-5 tredje ledd

27 Psykisk helsevernloven § 4-4

28 Psykisk helsevernloven § 4-1

29 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 a
og Forskrift av 16.12 2011 nr. 1256 om
habilitering og rehabilitering, individuell
plan og koordinator

FOR MER INFORMASJON

Tilskuddsordning til særlig
ressurskrevende helse- og
omsorgstjenester
http://www.helsedirek-
toratet.no/tilskudd/Sider/
serlig-ressurskrevende-
helse-og-omsorgstjenester-
rapportering-av-utgifter-
palopt-i-2012.aspx
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» 4.5 ANBEFALINGER

• Kommunen bør påse at bredden av tjenester er tilpasset personer med
ulike behov med hensyn til både problemets art, alvorlighetsgrad og
varighet.

• Skissen av 3 hovedforløp kan benyttes for vurdering av om egne
tjenester fungere hensiktsmessig ut fra ulike behov.

• Kommunen og spesialisthelsetjenesten bør samarbeide om å styrke
lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid.

• Kommunen bør ta et hovedansvar for å ha tilbud til personer med
psykiske helseproblemer eller rusmiddelproblemer som forventes å bli
milde og kortvarige.

• Behovet for tjenester fra spesialisthelsetjenesten vil variere, og bør
være størst for personer med alvorlige lidelser.

• Kommunen og spesialisthelsetjenesten har begge et ansvar for å bidra
med kartlegging og utredning, men spesialisthelsetjenesten bør stå
for diagnostikken for alvorlige og langvarige lidelser og når mildere
problemer vedvarer over tid.

• Kartlegging og utredning av brukeren skal danne grunnlag for videre tiltak
og bør bygge på et ressurs- og mestringsperspektiv og foregå i samarbeid
mellom tjenestenivåene. Brukeren eller pasientens arena bør benyttes så
langt det er mulig.

• Tjenestene bør i langt større grad enn ved somatiske sykdommer, drive
aktivt informasjonsarbeid og organisere tjenestene slik at de er lett
tilgjengelige for brukerne. Lavterskeltilbud og oppsøkende virksomhet
bør inngå i tilbudet.

• For å nå personer med alvorlige og langvarige problemer som ikke har til-
strekkelig nytte av tradisjonelle tjenester, bør det tas i bruk oppsøkende
behandlingsteam hvor kommunen og spesialisthelsetjenesten arbeider
sammen og yter samtidige tjenester.

• Romslige åpningstider og korte ventetider er også av vesentlig betydning.
• Sentrale aktører i oppfølging og behandling er fastlege, psykolog,

NAV-kontoret, psykisk helse- og rustjeneste, øvrige kommunale helse-
og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

• Kartlegging av voldsrisiko bør foregå i et samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunen.

• Etablering av aktivt oppsøkende behandlingsteam som ACT/FACT-
og/eller ROP-team er en anbefalt organisering for å møte brukere og
pasienter med vold- og utageringsproblematikk.

• Personene rundt den som utøver vold og deres behov bør få spesiell
oppmerksomhet. Dette gjelder ikke minst familier der det har fore-
kommet vold i nære relasjoner.

• Helsedirektoratets tilskuddsordning for kommuner som yter særlig
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere, bør
være kjent for de som planlegger og utmåler tjenester.
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»5.1 BRUKER- OG FAMILIEPERSPEKTIVET

Brukeren er den viktigste aktøren i all behandling og oppfølging. Bruker-
perspektivet legger til grunn at forebygging, kartlegging og behandling skal
ta utgangspunkt i brukerens kunnskap, ønsker og behov, og at alle mål og
tiltak skal drøftes og avgjøres i et nært samarbeid med brukeren. Pårørende
og brukerens øvrige nettverk er også en ressurs for både bruker og tjeneste-
apparatet. Pårørende kan inneha viktig informasjon, gi gode råd og være en
støtte for brukeren gjennom hele forløpet.

Se også kapittel 1 Brukeren som viktigste aktør.

5.1.1 PÅRØRENDE – OG FAMILIEPERSPEKTIVET

Når en person utvikler psykiske helseproblemer eller rusmiddelproblemer
vil familie-medlemmer og andre nære pårørende bli involvert i problem-
utviklingen, og møte ulike utfordringer. Behandling og oppfølging av brukeren
bør inneha et familieperspektiv som sikrer god ivaretakelse av hele familien
og involvering av pårørende.

Familierettet arbeid bygger på et tillitsfullt og forpliktende samarbeid med
pårørende. Pårørende vil inneha ulike roller i forhold til brukeren og til tjeneste-
apparatet (25). De kan være en kunnskapskilde for tjenesteapparatet, en
omsorgsgiver for brukeren, en del av brukerens nærmiljø, pasientens represen-
tant og samtidig ha egne behov som må ivaretas på god måte. Pårørende kan ha

ere roller samtidig, og hvilke roller den pårørende har, får betydning for hvordan
de bør involveres i behandlingen og oppfølgingen av brukeren. De forskjellige
rollene gir ulike juridiske rettigheter 1 som stiller krav til helsepersonellets
håndtering og møte med familie og andre nære pårørende. Mindreårige barn og
søsken må gis tilbud ut fra egne behov. Helsepersonell skal identi sere og ivareta
mindreårige barns informasjons- og oppfølgingsbehov som pårørende (26).

Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom tjenesteutøvere og pårørende kan redu-
sere belastningen og den psykiske påkjenningen hos pårørende. Gjennom sam-
arbeidet med pårørende skal tjenesteutøverne se etter muligheter til å hjelpe

1 Se blant annet pasient- og brukerrettighets-
loven §§ 2-6, 3-3, 4-6, 4-7, 4-A5, 4A-7, 5-1,
5-2, 7-2, 7-4 og regler i helsepersonelloven

Ti l n ærm i n gsm åter
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både bruker og pårørende til å få et bedre liv. Det bør tas hensyn til pårørendes
tidligere erfaringer og kunnskap om brukerens problem, hvordan familien og
enkeltmedlemmene takler utfordringene, og hvilke konsekvenser ulike vedtak og
valg knyttet til brukeren har for pårørende.

Det er ofte lettere å tolerere endret eller avvikende atferd når pårørende har
kunnskap om psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer. Mange brukere
og pårørende har god erfaring med psykoedukative tiltak, som gir innsikt
og opplæring om problemet. Helse- og omsorgspersonellet kan benytte
mestringsstrategier i arbeidet med å gi pårørende råd og hjelp til å fokusere
på mestring og tilpasning. Pårørendeopplæring er en lovpålagt oppgave
i spesialisthelsetjenesten (11). Opplæringen foregår i klinikken eller ved
Lærings- og mestringssentrene, fortrinnsvis i nærheten av bostedet. Lærings-
og mestringstjenester i kommunal regi er i en oppbyggingsfase. De bør også ha
tilbud til pårørende.

Arbeidsliv og omsorgsoppgaver
Pårørende med omsorgsoppgaver må ofte ledsage ved møter, legekonsulta-
sjoner og lignende innenfor normalarbeidstid. Kommunen og arbeidsgiver
bør tilrettelegge for at pårørende har mulighet til å kombinere arbeidsliv
og omsorgsoppgaver. Avlastning 2 og omsorgslønn3 kan gi pårørende med
særlig tyngende omsorgsoppgaver bedre forutsetning for å kunne fungere i
omsorgsrollen over tid (110).

Nettverk og psykososiale støttetiltak for pårørende
Kommunen bør legge til rette for at pårørende som ønsker det får tilbud om å
delta i grupper med andre pårørende i tilsvarende situasjon. Tjenesteapparatet
bør ha kjennskap til aktuelle lokale tilbud, ofte i regi av bruker-, pårørende-
eller selvhjelpsorganisasjoner, eventuelt medvirke til at det etableres.

Se også kap. 1.2. Pårørende, med henvisning til mer informasjon.

» 5.2 TILNÆRMINGSMÅTER OG FAKTORER I BEHANDLING
OG OPPFØLGING

Metoder og tilnærmingsmåter som tilbys personer i behandling og oppfølging
bør være kunnskapsbaserte. Målsettingen for behandling og oppfølging vil
variere fra person til person, og kan endre seg underveis i forløpet. Metodevalget
bør vurderes opp mot og tilpasses den enkeltes ønsker, behov og situasjon.

Forskning peker på at også andre faktorer enn spesi kke metoder er
virksomme i behandling og oppfølging. Faktorer som påvirker behandlings-
resultatet uavhengig av behandlingsmetode, omtales ofte som «felles-
faktorer». Disse inndeles i relasjonelle faktorer og organisatoriske faktorer.
De relasjonelle faktorene omfatter behandlingsalliansen mellom bruker
og tjenesteutøver, brukerens opplevelse av bedringsmuligheter, viktige
hendelser i personens liv og bruken av systematiske tilbakemeldinger fra
brukeren (111;112). Organisatoriske faktorer knytter seg til tjenestetilbudets
tilgjengelighet, kontinuitet og individuell tilpasning.

Fellesfaktorer må ikke ses som en motsetning til bruk av kunnskapsbaserte

2 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
nr. 6 d

3 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6
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metoder. Tjenesteutøvere bør vurdere hvordan fellesfaktorer og behandlings-
metoder kan spille sammen for å oppnå et best mulig resultat for den enkelte.
Det vises for øvrig til nasjonale faglige retningslinjer for anbefalinger om behand-
lingsmetoder for spesi kke problemområder og diagnoser.

»5.3 FELLESFAKTORER

Behandlingsalliansen (113) er blant de sentrale fellesfaktorene og kjenne-
tegner relasjonen mellom bruker og tjenesteutøver, hvor de to har etablert en
felles forståelse av hva det skal arbeides med, og hvordan det skal gjøres. En
god relasjon hviler på tillit, samhandling, trygghet, troverdighet og likeverd.
Behandlingsalliansen er ikke et mål, men er et virkemiddel for å nå et mål.

For å kunne etablere en allianse bør brukeren oppleve at tjenesteutøveren har
forståelse, respekt og empati for hans eller hennes problem og livssituasjon.
Brukeren bør ha tro på at tjenesteutøveren kan bidra til økt mestring av proble-
met. Tjenesteutøveren bør på sin side oppleve at brukeren viser respekt for hans
eller hennes kompetanse og mulighet til å støtte. Brukeren bør vise interesse for
å gå inn i problemet og bidra til bedring.

Tjenesteutøverens evne til å styrke brukerens tro og håp om bedring
påvirker personens motivasjon til å delta aktivt i bedringsprosessen(113).
Tjenesteutøverens kunnskap om problemet og mulige resultater har, sammen
med utøvers interesse for brukerens situasjon og tro på bedringsmuligheter,
avgjørende innvirkning på bedringsprosessen. Utfordringen ligger i å nne den
rette balansen mellom å stimulere og avpasse krav og forventninger til brukeren.

Systematiske tilbakemeldinger fra brukerenfor å evaluere og videreutvikle
behandling og oppfølging er en annen sentral faktor (114). Dette kan gjøres
etter hver kontakt og/eller i bestemte tidsintervall. Klient- og resultatstyrt
praksis (KOR) er den best dokumenterte metoden for systematiske tilbake-
meldinger fra brukeren (115).

Viktige hendelser i brukerens liv. Behandlingsalliansen kan styrkes ved at
tjeneste-utøver bringer viktige hendelser i brukerens liv inn i kontakten (117),
for eksempel ved at tjenesteutøver er tilstede og bistår brukeren i hverdags-
livet. Dette er særlig aktuelt i sitasjoner hvor hendelser i brukerens liv er selve
grunnlaget for å bedre mestrings-ferdighetene. Brukeren vil som regel oppleve
tiltaket som en reell interesse for hans eller hennes liv, og som et uttrykk for
respekt og evne til empati.

»5.4 ORGANISATORISKE FAKTORER

Tilgjengelighet
God tjenestetilgjengelighet er avgjørende for rask oppfølging og behandling.
Tjenester som ikke holder tilfredsstillende kvalitet, ikke ytes i tide eller i
tilstrekkelig omfang, bryter med kravet til faglig forsvarlighet 4.

Noen har mistillit til tjenesteapparatets evne til å hjelpe, er redd for stigmati-
sering, benekter eget problem eller har manglende tro på egen evne til endring

4 Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1
og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

FOR MER INFORMASJON

I felleskap for endring
– En håndbok i klient- og
resultatstyrt praksis (116).
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(118;119). O ensive informasjonsstrategier, tilgang til tjenester via internett,
oppsøkende og ambulante tjenester eller lavterskeltilbud gjør det enklere å

nne fram til og benytte seg av tilbudene (120). Opprettelse av første kontakt
via pårørende, fastlege, helsestasjon eller andre som personen er i kontakt med
kan redusere terskelen for å søke hjelp.

God førstegangs tilgjengelighet gir grunnlag for tidlig identi kasjon og inter-
vensjon, og dermed bedre behandlingsresultater (91;21). Tilgjengeligheten
videre i forløpet er også av stor betydning, særlig for personer som det i
utgangspunktet er vanskelig å holde kontakt med over tid. Personer med
rusmiddelavhengighet eller personer med alvorlige psykiske lidelser har en
tendens til å trekke seg tilbake og ikke oppsøke tjenestene ved tilbakefall eller
forverring av tilstanden. Oppsøkende virksomhet, kontakt gjennom pårørende,
selvhjelpstilbud, arbeidsgivere og andre, eller bruk av telefon, SMS og elektro-
niske kanaler gjør det enklere for brukerne å oppsøke tjenesteapparatet. Dette
er særlig viktig når det er behov for å gjenopprette kontakt med brukere for å
forebygge eller redusere konsekvensene av tilbakefall.

Kontinuitet
Personer med moderate problemer, store ressurser eller god støtte i nær-
miljøet kan ha best nytte av en avgrenset kontakt med tjenesteapparatet.
Noen trenger lett tilgjengelige tjenester, hvis det skulle oppstå et behov
senere i forløpet. For personer med alvorlige og langvarige problemer og stor
risiko for forverring eller tilbakefall, kan kontinuitet i kontakten med tjeneste-
apparatet ha stor betydning. Det samme gjelder ved utskriving fra døgn-
behandling eller løslatelse fra fengsel (122).

Kontinuitet kan knyttes til relasjonen mellom bruker og tjenesteutøver med
hovedansvar for oppfølgingen, eksempelvis fastlege, koordinator eller psykisk
helse- eller rusmedarbeider. Kvaliteten og kontinuiteten i denne relasjonen har
betydning for resultatet av oppfølgingen. Kontinuitet er likevel ikke begrenset
til forholdet mellom bruker og en bestemt tjenesteutøver, men har betydning
for hele behandlings- og oppfølgingstilbudet. Kontinuiteten i relasjonen
mellom brukeren og det samlede tjenestetilbudet har således stor betydning
for utfallet (123). Tjenester som klarer å opprettholde kontinuerlig kontakt
over tid med brukere med sammensatte og langvarige behov, har bedre e ekt
enn dem som tilbyr kortere oppfølging (124).

Oppsøkende kontakt, involvering av pårørende, selvhjelpstilbud, bruk av
telefon, SMS og andre informasjonsteknologiske kanaler er tiltak som ivaretar
kontinuitet.

Individuell tilpasning
God utredning og diagnostikk sikrer at brukerens problemer, ressurser og
aktuelle livssituasjon blir kartlagt. Gjennom å følge utviklingen systematisk
underveis i forløpet, kan tjenesteutøvere sammen med brukeren sikre en
god evaluering av tjenestene, og foreta nødvendige justeringer av tilbudet.
Individuell plan og Klient- og resultatstyrt behandling (KOR) er virkemidler som
benyttes for å få systematiske tilbakemeldinger fra brukeren.

Fast kontaktperson
Flere studier viser at brukere som mottar tjenester vektlegger individuell

FOR MER INFORMASJON

Heftet «Tillit, tid, tilgjengelig-
het», Helsedirektoratet (31),
viser gode erfaringer med fast
kontaktperson.

Brosjyren «Muligheter for
deg som har psykiske helse-
problemer – Veilednings- og
oppfølgingslos»(127). Finnes
på www.nav.no

Evalueringen av «Tillits-
personforsøket» (38)
viste at brukerne opp-
levede at faste kontakt-
personer bidro til å gjøre
tjenestene mer tilgjen-
gelige, bedre individuelt
tilpasset og mer involve-
rende. Brukerne som i ut-
gangspunktet ikke kjente
til retten til om individu-
ell plan (IP) eller som av
ulike årsaker ikke ønsket
å ha IP, kk positive erfa-
ringer og praktisk nytte
av planarbeid gjennom
forsøksperioden.
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tilpasning, eksibilitet, kontinuitet, helhetlig tilbud og fast kontaktperson
(125). Personer med behov for komplekse5, eller langvarige og koordinerte
tjenester 6, skal tilbys en koordinator, uavhengig av om brukeren ønsker en
individuell plan eller ikke7. En fast kontaktperson er ofte en fasilitator eller los
for å gjøre tjenester tilgjengelige.

Personer med mer moderate problemer og som mottar tjenester for en kortere
periode kan også ha behov for individuell oppfølging i form av en fast kontakt-
person i tjenesteapparatet, selv om de ikke har rett til koordinator.

Flere NAV-kontor tilbyr veilednings- og oppfølgingsloser som er tilbud til
personer med psykiske helseproblemer som ønsker å komme i arbeid og har
behov for tett individuell oppfølging over tid for å kunne nyttiggjøre seg NAVs
tjenestetilbud. Mange brukere har stor nytte av ordningen (126).

»5.5 OPPSØKENDE VIRKSOMHET PÅ BRUKERENS ARENA

Flere kommuner og spesialisthelsetjenester har etablert oppsøkende og
ambulant virksomhet på brukerens arena som en del av tjenestetilbudet. Når
tjenestene gis i hjemmet eller i nærmiljøet kan brukeren ivareta daglige aktivi-
teter og samtidig synliggjøre sine ressurser og tjenestebehov.

Når det er behov for samtidige tjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten
i hjemmet eller der brukeren oppholder seg, bør tjenestene arbeide sammen om å
gi samtidige tjenester. I formalisert arbeidsfellesskap kan det inngås avtale om bruk
av virksomhetsovergripende pasientjournal8. Adgangen gjelder der felles journal vil
bidra til e ektive og forsvarlige tjenester til pasienten eller brukeren9. Oppfølging
av personer med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på brukerens arena er et
viktig ledd i rehabiliteringsarbeidet.

Studier viser at aktivt oppsøkende behandlingsteam, som for eksempel ACT-
team, er en egnet tilnærmingsmåte for personer med sammensatte og lang-
varige behov.

Kommuner og DPS samarbeider i ACT-team for å nå pasienter som har sammen-
satte og langvarige tjenestebehov, og som ikke har tilstrekkelig nytte av tradi-
sjonelle tjenester. Midtveisevalueringen av ACT-teamene viser at tilbudet tre er
målgruppen, og at brukerne etter 1 års oppfølging hadde færre innleggelser og
kortere døgnopphold i psykisk helsevern, sammenlignet med året før inntak i
teamet (128).

ACT-modellen er videreutviklet i Nederland i tråd med brukergruppens behov
for eksible tjenester. Den modi serte modellen kalles eksibel ACT (FACT).
FACT-teamene gir tilbud etter prinsippene i ACT til brukere som har behov
for tett oppfølging fra hele teamet. I tillegg har FACT-teamene en koordine-
rende funksjon ved at faste kontaktpersoner gir individuell oppfølging til
brukerne som ikke har behov for tett oppfølging fra det tverrfaglige teamet.
Tilnærmingsmåten ivaretar brukernes behov for kontinuitet, eksibilitet,
tilgjengelighet og individuelle tilpasninger over tid (103).

Se også kapittel 5 Samhandling og kapittel 6 Tjenester og aktører i lokalt

FOR MER INFORMASJON

«ACT-håndbok», KoRus Øst
og Helsedirektoratet (2010):
ACT-håndbok 1. utgave (129)

Viktige forutsetninger
for god behandling
og rehabilitering (43):

• Trygg bolig
• Praktisk hjelp og støtte

(bolig og økonomi)
• Integrert behandling

av rus- og psykiske
problemer

• Arbeid med støt-
te (supported
employment (SE)/
individuell jobbstøtte
(IPS))

• Psykoedukasjon for
å styrke brukerens
og pårørendes egne
mestringsstrategier

• Samarbeid med
brukerens familie og
nettverk om brukerens
problemer

• Kunnskapsbasert
psykoterapi

• Legemiddelbehandling
der det er indisert

• God tilgjengelighet,
krisehåndtering og

eksibilitet i tjenesten
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5 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a

6 helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 og

7 Forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator § 21

8 FOR 9. november 2012 nr. 1045 om
virksomhetsovergripende pasientjournal i
formalisert arbeidsfellesskap. Forskriften
er gitt i medhold av helseregisterloven § 6b

9 Forskrift om virksomhetsovergripende
pasientjournal § 3
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psykisk helse- og rusarbeid og kapittel 7 Samhandling for helhetlig og
koordinert tjenestetilbud.

»5.6 KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I OPPSØKENDE
BEHANDLINGSTEAM

Tjenesteutøvere i oppsøkende team bør ha gode relasjonelle ferdigheter
og være opptatt av å skape dialog og tillitsfulle allianser med brukeren.
Oppsøkende arbeid kan være utfordrende, og tjenesteutøverne bør være
bevisst hvordan de ivaretar relasjonen på brukerens arena. Teamet bør vurdere
ulike tilnærminger i kontaktetableringsfasen, foreta etiske overveielser og
drøfte dilemmaer i det oppsøkende arbeidet.

»5.7 LAVTERSKELTILBUD

Ved å organisere og tilby tjenester som lavterskeltilbud er det lettere å nå
personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske problemer. Tilbudene kan
omfatte både forebygging, tidlig intervensjon, behandling og skadereduksjon.

Lavterskeltilbud kan innrettes for ulike brukergrupper og inneholde et spekter
av tjenester fra råd og veiledning, helsetilbud, arbeids- og aktivitetstilbud,
møteplass for sosialt fellesskap og psykologhjelp (130).

Lavterskeltilbudene

kjennetegnes ved at de:

• Gir direkte hjelp uten
henvisning, venting eller
saksbehandlingstid

• Kan oppsøkes av brukere
uten betalingsevne

• Er tilgjengelig for alle
• Kan tilby tidlige og

adekvate tiltak
• Kan være «los» videre i

systemet for brukere,
pårørende, familier,
nettverk og lokalmiljø

• Inneholder personell
med kompetanse til
å oppfylle tjenestens
formål

• Har åpningstid tilpasset
målgrupper og formål

• Har høy grad av brukerin-
volvering og aksept for
brukerens ønsker/behov

• Fremstår som et synlig,
tydelig, hensiktsmessig
og tillitvekkende sted for
innbyggerne
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»5.8 ANBEFALINGER

• Personens egne ressurser og innsats må understøttes gjennom hele
bedringsprosessen, og bidra til myndiggjøring og gjenvinning av
kontroll i eget liv.

• Støtte og involvering av pårørende og nettverk er av stor betydning og
må inngå i arbeidet. Pårørendes egne behov må ivaretas på en god måte.

• Det bør tilbys psykoedukative tiltak som omfatter innsikt og opplæring
om problemet og ulike mestringsstrategier.

• Relasjonelle og organisatoriske fellesfaktorer som virker positivt inn på
behandlingsresultatet bør vektlegges, uavhengig av hvilke spesi kke
behandlingsmetoder som velges.

• Hvordan fellesfaktorer og behandlingsmetode kan spille sammen, bør
vurderes i hvert enkelt tilfelle.

• Tilgjengelighet, kontinuitet og individuell tilpasning må stå sentralt.
• For å bedre tilgjengelighet og kontinuitet bør selvhjelpstilbud, telefon,

SMS og andre informasjonsteknologiske kanaler tas i bruk. God
tilgjengelighet er viktig for alle brukere og særlig ved første gangs
henvendelse til tjenesteapparatet.

• Kontinuitet i kontakten med tjenesteapparatet er viktig for alle
brukere, og særlig for personer med alvorlige og langvarige problemer
ved utskriving fra døgnbehandling eller løslatelse fra fengsel.

• Det bør foretas en systematisk oppfølging og evaluering av tjeneste-
tilbudet sammen med brukeren, for å sikre nødvendige justeringer og
tilpasninger underveis i forløpet. Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)
er den best dokumenterte metoden for systematiske tilbakemeldinger
fra brukeren.

• Fast kontaktperson bør vurderes i forhold til alle, også dem som ikke
har rett til koordinator.

• Det bør tas i bruk kunnskapsbaserte modeller for oppsøkende og ambu-
lant virksomhet for personer med langvarige og sammensatte tjeneste-
behov, for eksempel ACT-modellen for personer med alvorlige psykiske
lidelser og/eller rusmiddelproblemer og som ikke i tilstrekkelig grad har
nytte av det tradisjonelle tilbudet.

• Et variert utvalg av lavterskeltilbud bør utgjøre en del av kommunens
helhetlige tjenestetilbud, for lettere å nå personer med rusmiddel-
problemer og/eller psykiske problemer.
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Kapittelet gir en oversikt over sentrale aktører som 
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» 6.1 HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN

Kommunen skal sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle
som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, herunder personer med
psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer 1. Begrepet nødvendige
helse- og omsorgstjenester må ses i sammenheng med forsvarlighetskravet 2

og retten til nødvendig hjelp i pasient- og bruker-rettighetsloven 3.

Hvilke tjenester kommunen som et minimum plikter å yte, følger av helse- og
omsorgstjenestelovens kapittel 3, hvor § 3-2 er en særlig sentral bestemmelse.
Kommunen skal drive forebyggende arbeid, og gi befolkningen et dekkende, faglig
forsvarlig og e ektivt tjenestetilbud med utgangspunkt i lokale forhold. Tilbudene
skal omfatte diagnostikk, behandling, rehabilitering og pleie og omsorg4.

For å få bedre oversikt over brukeres situasjon og kartlegge deres behov,
vil kartleggingsverktøyet BrukerPlan tilbys alle kommuner. Resultatene kan
hjelpe kommunen i å videreutvikle og tilpasse tilbudet ut fra lokale forhold.

At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også nyttig for spesialisthelse-
tjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig i
samarbeid med kommunen. Alle kommuner skal benytte IPLOS (individbasert
pleie- og omsorgsstatistikk) som er et sentralt helseregister for vurdering
av bistands- og tjenestebehov 5. Det omfatter informasjon om alle søkere og
mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. BrukerPlan gir imidertid
en kartlegging som går mer i dybden innen områder som har stor betydning for
personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer.

Tjenester og tiltak i kommunen kan inngå i kommunens rusmiddelpolitiske
handlingsplan, og bør ses i sammenheng med annet relevant kommunalt plan-
verk, eksempelvis kommunedelplaner om folkehelse og psykisk helse.

6.1.1 ENHET FOR PSYKISK HELSEARBEID OG/ELLER RUSARBEID

Tilnærmet to tredjedeler av kommunene har organisert psykisk helsearbeid
i en egen enhet, mens tilnærmet en tredjedel av kommunene har organisert

1 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
første ledd

2 Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1

3 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

4 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

5 Forskrift om IPLOS-registeret av 17.2.2006
nr. 204

Tjen ester og aktører
i l okal t psyki sk h el searbei d
og ru sarbei d

76 | 6 Tjenester og aktører i lokalt psykisk helsearbeid

Rapport_ruspsykiskhelse_TT.indb 76 08.04.14 13:45



kommunalt rusarbeid i en egen enhet. Ca. en erdedel av kommunene har
organisert psykisk helsearbeid og kommunalt rusarbeid i en felles enhet/avde-
ling, mens resterende andel kommuner har prioritert andre organisasjonsfor-
mer for tjenestene 6.

Stadig ere kommuner velger å organisere det psykiske helsearbeidet sammen
med rusarbeidet. Samordning av tjenestetilbudet forutsetter at både psykisk
helse- og rusarbeid prioriteres. Noen kommuner har organisert deler av tjenes-
tene i NAV-kontoret7.

Enhetene tilbyr ulike typer tiltak som kartlegging og vurdering, behandling,
rehabilitering, oppfølging i bolig, dagtilbud og arbeidstiltak. Legemiddel-
assistert rehabilitering (LAR) utføres i samarbeid med fastlegen og spesialist-
helsetjenesten, og må ses i sammenheng med det øvrige tilbudet til pasienten.
Noen kommuner har opprettet ulike tverrfaglige enheter eller team, som
ambulante booppfølgingsteam, stabiliseringsteam eller rehabiliteringsteam.
Se også kapittel 5 Tilnærmingsmåter.

Hoveddelen av de ansatte innen psykisk helse og/eller rusarbeid har høyere
utdanning, og ere har spesial- eller videreutdanning. Kommunene ansetter
også stadig ere psykologer, som bidrar til å styrke kommunenes kompetanse
og komplementere tilbudene.

6.1.2 FASTLEGEN

Fastlegeordningen er lovpålagt8. Kommunen har ansvar for å tilby innbyggerne
et forsvarlig allmennlegetilbud, tilrettelegge for samarbeid mellom fastlegen og
andre tjenesteytere og sikre en hensiktsmessig og god integrering av fastlegen
i det øvrige helse- og omsorgstilbudet. Fastlegen dekker hele befolkningen, og
er for mange brukere den mest stabile kontakten i tjenestene.

Sentrale oppgaver
Fastlegens oppgaver overfor sine pasienter omfatter alle allmennlegeoppga-
ver innen somatikk, psykisk helse og rus9. Dette innebærer at fastlegen har
et ansvar for et helhetlig perspektiv, som gjelder utredning, behandling og
oppfølging av sine pasienters psykiske vansker og lidelser og/eller rusmiddel-
problemer på lik linje med somatisk sykdom, og skal henvise sine pasienter til
spesialisthelsetjenesten og til andre kommunale helse- og omsorgstjenester
ved behov. Fastlegen er hovedansvarlig for somatisk utredning og oppfølging
av pasienten selv om spesialisthelsetjenesten er koblet inn for å bistå med
diagnostisering, behandling og oppfølging av pasientens psykiske lidelse eller
rusmiddelavhengighet. Fastlegen behandler også selv mange personer med
psykiske problemer/lidelser og rusmiddelproblemer. Fastlegen har ansvar for å
sykemelde ved behov og skrive legeerklæringer til blant annet NAV for arbeids-
avklaringspenger, uføretrygd m.m. Fastlegen spiller en vesentlig rolle i å moti-
vere pasienter til å være i jobb, sammen med arbeidsgiver og NAV. Fastlegens
arbeid er en viktig del av det samlede psykiske helsearbeidet og rusarbeidet i
kommunen. Samarbeid og støtte til pårørende inngår i arbeidet.

6 Sammenstilling av IS-8 og IS-24-rapporte-
ring om organsieringen, slik den var i 2012
(131;132)

7 NAV-kontoret skal ivareta kommunens
oppgaver etter lov om sosiale tjenester
i NAV. Arbeids- og velferdsetaten og
kommunen kan avtale at også andre
av kommunens tjenester skal inngå i
kontoret, jf. NAV-loven § 13

8 Helse- og omsorgstjenesteloven, § 3-2
nr 4, jf. FOR 29. aug. 2012 nr. 842 om
fastlegeordning i kommunene

9 Forskrift om fastlegeordning i kommunene
§10

BrukerPlan er et verktøy
for kommuner som ønsker
å kartlegge omfanget og
karakteren av rusmiddel-
misbruk blant brukerne
av kommunens helse-,
omsorgs- og velferds-
tjenester. Verktøyet kan
brukes til kartlegging,
kvalitetssikring, utvikling
og planlegging av
tjenester. BrukerPlan
planlegges også å
videreutvikles til å kunne
kartlegge forekomst av
psykiske plager, og kan
derfor gi tilsvarende
informasjon på psykisk
helsefeltet innen kort tid.
Les mer om BrukerPlan
på nettsiden til Regionalt
kompetansesenter for
rusmiddelforskning i Hel-
se Vest (KORFOR), som
har utviklet verktøyet.
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Legemiddelbruk
Fastlegen administrerer mye av den nødvendige legemiddelforskrivning
ved behandling av psykiske lidelser, for eksempel ved langtidsoppfølging av
psykoser og bipolare lidelser, og er ofte den instansen som starter opp og
følger opp antidepressiv medisinering. Pasienter med depresjon og angst-
tilstander har risiko for å utvikle rusmiddelproblemer, inkludert skadelig
bruk av vanedannende legemidler. Fastlegen må ha kunnskap om forsvarlig
forskrivning av vanedannende legemidler og alternative tilnærminger ved
behandling av depresjon, angst, søvnløshet og smertetilstander. Forskrivning
av vanedannende legemidler i reseptgruppe B skal i størst mulig grad gjøres av
fastlegen. Standardiserte kartleggingsverktøy kan benyttes i konsultasjonen
for å avdekke og følge utviklingen av psykiske problemer og rusmiddelbruk.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er vanligvis organisert som et
trepartssamarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten eller NAV-kontoret,
allmennlegen/fastlegen og spesialisthelsetjenesten, jf. LAR-retningslinjen
(133).

Tilgjengelighet
Tilgjengelighet, kontinuitet og helhetlig tilnærming er viktige elementer i fast-
legens arbeid. Dette gjelder også i forhold til personer med rus- og/eller psykiske
problemer. Omlag 16 prosent av befolkningen var i 2011 i kontakt med fastlegen
for helseproblemer av psykisk eller av rusmiddelrelatert art (134). Fastlegen
møter pasienter som er i belastende livssituasjoner, og har mulighet til å fange
opp og forebygge psykiske lidelser og et høyt rusmiddelkonsum. Fastlegen skal
søke å ha oversikt over innbyggere som har behov for medisinskfaglig oppfølging
og koordinering på sin pasientliste 10. Fastlegen bør kjenne til tilbudene innen
kommunens helse- og omsorgstjenester.

Pasienten vurderer selv behovet for time hos fastlegen. Noen brukere har pro-
blemer med bestilling av time, møte til rett tid osv. Det er nødvendig med en
viss eksibilitet for at brukere med store, udekkede behov skal få tid og konsul-
tasjon med fastlegen. I en del tilfeller vil det også foreligge plikt for fastlegen
til aktivt å tilby konsultasjon eller hjemmebesøk til pasienter som ikke selv
søker hjelp, eller som ikke er i stand til å møte på legekontoret 11.

Samarbeid
Et godt fungerende samarbeid mellom fastlegen, annet helse- og omsorgs-
personell i kommune og i spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale
tjenester er viktig for å sikre helhetlige og faglig gode tjenester for brukeren.
Når en innbygger på listen har behov for langvarige og koordinerte tjenester,
plikter fastlegen å medvirke til utarbeidelse av individuell plan og informere
koordinator i kommunen 12. For å ivareta den medisinskfaglige koordineringen
for pasienten må fastlegen motta informasjon fra andre behandlere.

De este fastlegene er selvstendige næringsdrivende og arbeider under andre
rammebetingelser enn kommunalt tilsatte fagpersoner. En må nne fram til
gode samarbeidsløsninger som både tar hensyn til fastlegens situasjon og
øvrige lokale forhold. Lokalt samarbeidsutvalg og allmennlegeutvalgene, som

nnes i alle kommuner, er viktige fora for å drøfte og å nne fram til praktiske
samarbeidsrutiner.

10 Forskrift om fastlegeordning i kommunene
fastlegeforskriftens § 17

11 Forskrift om fastlegeordning §§ 18 og 23

12 Forskrift om fastlegeordning i kommunene
§ 19
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6.1.3 LEGEVAKT – ØYEBLIKKELIG HJELP

Legevakten skal til enhver tid sikre innbyggerne øyeblikkelig medisinsk hjelp fra
kommunens helse- og omsorgstjeneste og samarbeidende tjenester 13. Legevak-
ten skal både diagnostisere og stabilisere akutte livstruende tilstander og andre
tilstander som krever videre behandling i sykehus samme dag. De skal også diag-
nostisere og ferdigbehandle akutte tilstander som ikke trenger videre behand-
ling i sykehus. Ansvaret omfatter psykiske problemer og rusmiddelproblemer.
Der situasjonen tilsier at spesialisthelsetjenesten bør bidra i vurderingen, kon-
taktes lokalt DPS/HF som har akuttansvar.

Legevakten bør være spesielt oppmerksom på endringer i helsetilstanden hos
pasienter med alvorlige rusrelaterte problemer. Tegn og symptomer på alvorlig
somatisk sykdom må ikke tolkes som en konsekvens av rusmiddelproblemet,
slik at alvorlig sykdom overses. Det er i dag stor variasjon i kommunenes orga-
nisering av legevakt. Mange kommuner har etablert legevaktordninger der to
eller ere kommuner samarbeider, andre har etablert et sentralt legevaktmot-
tak for ettermiddag/kveld og helger. Noen legevakter har eget personell for
akutte livskriser. Overgrepsmottakene er ofte organisert som en del av lege-
vakten. Internt samarbeid i kommunen mellom legevakt, psykisk helsearbeid
og rusarbeid må tilpasses lokale forhold. Informasjon om hvilket telefonnum-
mer brukere eller pårørende skal benytte ved behov for akutt hjelp må være
kjent og lett tilgjengelig.

Politiet har plikt til å hjelpe eller sørge for hjelp til personer som de kommer i
kontakt med som ikke er i stand til å ta vare på seg selv og som ikke ivaretas av
andre14. Politiet skal varsle lege dersom personens helsetilstand gir grunn til
å anta at legehjelp kan være nødvendig. Det er da fastlege og/ eller legevakt
de kontakter. Andre ganger er det helsetjenesten som har behov for bistand
fra politi. Se ansvar og oppgavefordeling i Rundskriv 2012/007 (IS-5 2012)
fra Helsedirektoratet utgitt i samarbeid med Politidirektoratet (135). Link til
Helsedirektoratets nettside:
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-
ansvar-for-psykisk-syke/Publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-
ansvar-for-psykisk-syke.pdf

Se også Kap. 6.3.4 Øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten.

6.1.4 LAVTERSKEL HELSETILBUD TIL PERSONER
MED RUSMIDDELPROBLEMER

Lavterskel helsetilbud til personer med alvorlige og langvarige rusmiddelpro-
blemer, ofte i kombinasjon med psykiske, somatiske og sosiale problemer, skal
bidra til bedret helsetilstand og livssituasjon, og forebygge overdoser og døds-
fall uten å kreve at man slutter med bruk av rusmidler. Det tilbys ulike skade-
reduserende tiltak som råd og veiledning, samtaler, distribusjon av sprøyter,
sårstell, ernæringstiltak, tannhelsetilbud, overdoseberedskap, smittevern-
tiltak mv.

Flere kommuner har etablert brukernære lavterskel helsetilbud. Evalueringen
viser at tilbudene er virkningsfulle, og at brukerne opplever at de gir bedret
helse og livssituasjon. Tilbudene når mennesker som har et stort tjeneste-

13 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
nr. 3a

14 Lov om polititet 4. aug. 1995 § 12
(politiloven)

FOR MER INFORMASJON

Erfaringsheftet «Lav terskel –
høy kvalitet: en profesjonell
tilnærming til mennesker med
rusrelaterte problemer»
(IS-1809) (136)
www.helsedirektoratet.no
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behov, og som i liten grad oppsøker eller oppsøkes av tjenesteapparatet.
De møter brukerne der de er, og når de er der. Tilbudet utgjør en viktig del
av kommunens helhetlige tjenestetilbud, og kan også ses på som et helse-
fremmende tiltak for å yte akutt helsehjelp, forebygge innleggelser og hindre
negativ utvikling av den generelle helsetilstanden (104).

Sprøyteromsloven legger til rette for at kommuner som ønsker det kan
etablere ordning med sprøyterom15. Ordningen skal bidra til økt verdighet
for mennesker med langvarig heroinavhengighet, og forebygge overdoser,
infeksjoner, smitte og andre helseproblemer. Ordningen skal også øke
muligheten for kontakt mellom brukerne og hjelpeapparatet.

Det er stra rihet i lokalet for en brukerdose. Meldeplikten til barnevern og
helse- og omsorgstjenesten gjelder også innenfor spøyteromsordningen 16.

6.1.5 PSYKOLOGER I KOMMUNENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Formålet med psykologkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstje-
nestene er å bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet
innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter helsefremmende og forebyg-
gende arbeid, tidlig intervensjon og behandling av psykiske helseproblemer
og/eller rusmiddelproblemer for mennesker alle aldersgrupper.

Med en kombinasjon av kompetanse innen helsefremmende og forebyggende
arbeid, kartlegging og utredning, diagnostikk og behandling, samt forskning
utgjør psykologer en viktig ressurs som er nyttig i kommunenes planlegging og
tjenesteutøvelse. Psykologer har en særskilt breddekompetanse på hele spek-
teret av psykisk helse, fra psykisk velvære til psykiske lidelser. Sentralt i psyko-
logisk arbeid står kunnskap om normal og avvikende fungering, menneskelige
samspill og relasjoner, og om sårbarhet og problemer knyttet til det. Kunnskap om
psykologiske, sosiale og kognitive prosesser gir et godt grunnlag for utvikling og
opprettholdelse av god psykisk helse gjennom et livsløp. Psykologer kan tilby tje-
nester for enkeltindivider, familier, grupper, lokalmiljø og befolkningen generelt.
Det er særlig viktig å fokusere på veiledning til og samarbeid med andre faggrup-
per i kommunen. Psykologkompetanse bør inngå i kommunenstjenestetilbud til
personer med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer.

Helsedirektoratet forvalter en tilskuddsordning for å stimulere ere kommuner
til å rekruttere psykologer til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Se
Helsedirektoratets nettside: http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd.

Tilskuddsordningen har i stor grad bidratt til en økning i antall psykologer i
kommunen, og erfaringene tyder på at psykologene bidrar til en styrking av det
psykiske helsearbeidet i kommunene (137). Generelt synes tilskuddsordningen
å ha bidratt til lavere terskel for psykologhjelp og mer kunnskapsbasert og
intensivert samarbeid mellom ulike kommunale tjenester og fagpersonell.

De este psykologstillingene i kommuner er rettet mot barn og unge, noen er
samlokalisert med fastleger, mens det nnes også eksempler på at psykolog-
tilbudet rettes mot enkelte grupper, som for eksempel eldre eller personer
med psykisk utviklingshemning. Tilbudet som gis er lavterskel i den forstand
at tjenesten gis uten henvisning, er gratis og har ingen eller kort ventetid.

15 Lov av 2. juli 2004 nr. 64 om ordning med
lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyte-
romsloven)

16 Helsepersonelloven §§ 32 og 33,
jf. sprøyteromsloven § 7
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Psykologtilbudet i kommunen bør være lett tilgjengelig og ha fokus på kort-
tidsterapier, råd og veiledning.

Psykologens kompetanse og innsats bør benyttes slik at den kommer est
mulig i kommunen til gode, både blant brukere og innad i tjenesteapparatet.
Stillingen bør ha en forankring som gir muligheter for tjeneste- og sektorover-
skridende arbeid i form av konsultasjons- og veiledningsarbeid, deltakelse i
planarbeid og formidling av psykologisk kunnskap.

På systemnivå vil kompetansen kunne brukes i strategisk utvikling av de
kommunale tjenestene på psykisk helse- og rus- området. De kan bidra inn
i kommunens folkehelsearbeid ved å se på miljøfaktorenes betydning for
befolkningens psykiske helse og trivsel. De bør bidra inn i kommunens kart-
leggingsarbeid for å holde oversikt over innbyggernes psykiske helse, og delta i
utarbeidelsen av kommunens planverk innenfor psykisk helse- og rusfeltet.

6.1.6 OMSORGSTJENESTEN

Kommunen skal tilby helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, herunder
praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, og plass i institusjon, herunder
sykehjem og avlastningstiltak 17.

Ansatte i hjemmetjenestene, som ikke har spesiell kompetanse om rus og psykiske
helseproblemer, bør få tilbud om strukturert veiledning fra øvrig rus- og psykisk
helsepersonell for å styrke sin kompetanse i å håndtere vanskelige situasjoner og
gjøre tjenestene mer tilgjengelig for personer med psykisk helse- og rusproblemer.

Det må skje en individuell vurdering og tildeling av tjenester, som involverer
brukeren og som dekker brukerens totale behov og rett til tjenester 18. Det må
fattes enkeltvedtak der dette er et lovkrav19. Tjenestetilbudet må evalueres og
følges opp20.

Hjemmesykepleien yter helsetjenester i hjemmet til hjelpetrengende og
alvorlig syke personer. Tjenesten er døgnbasert og godt utbygget i de este
kommuner. Personer med rusrelaterte helseproblemer og/eller psykiske
problemer kan ha behov for denne type tjeneste, gjerne i form av et samarbeid
med ansatte innen psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunen. Tjenesten
bør påse at eldre får dekket sine behov for psykiske helsetjenester. Hjemme-
sykepleien bør se alkoholbruk som en faktor i forhold til helseplager for å
kunne avdekke og intervenere i forhold til rusmiddelbruk.

Personlig assistanse 21. Omsorgstjenesten gir praktisk bistand og opplæring til
brukerne. Tjenestene skal kunne ivareta behovene til mennesker med psykiske
problemer og /eller rusproblemer. I ere kommuner samarbeider hjemme-
tjenestene og rus- og psykiske helsetjenester om å yte gode og helhetlige tilbud
om praktisk bistand og opplæring.

Støttekontakt 22. Personlig assistanse i form av støttekontakt kan gis som indi-
viduell støtte, eller som bistand til organisert deltakelse i aktivitetsgrupper
og individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Den
enkeltes interesser og behov bør så langt som mulig være styrende for valg av
fritidsaktiviteter.

17 Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2
nr. 6 a – d

18 Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a
og 2-1 b

19 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7
andre ledd

20 Pasient- og brukerrettighetsloven
§§ 2-1 a og 2-1 b, forsvarlighetskravet,
helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2
og spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a

21 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3.2
nr. 6 b

22 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2,
nr.6 b
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«Fritid med bistand»bygger på et bruker- og mestringsperspektiv, hvor
deltakeren får støtte av en person i samarbeid med tilrettelegger i den fritids-
eller kulturaktiviteten som vedkommende selv har valgt å delta i. Målet er at
deltakeren etter en periode med støtte blir inkludert i aktiviteten.

Treningskontaktordning kan være et godt tilbud for de som ønsker støtte
til komme i gang med eller videreføre fysisk aktivitet, som er tilpasset deres
behov. Tilbudet gis både individuelt og i gruppe. Treningskontakter har gjen-
nomført et kurs i planlegging og tilrettelegging av fysisk aktivitet for men-
nesker med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer og kan inngå i
kommunens tilbud om personlig assistanse.

Institusjoner, herunder sykehjem er en viktig del av pleie- og omsorgs-
tjenesten. Forskrift om kommunal helse og omsorgsinstitusjon 23, omfatter
institusjoner som tilbyr heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddel-
avhengige, der tjenestene ikke er å anse som tverrfaglig spesialisert behandling
for rusmiddelavhengighet etter spesialisthelse-tjenesteloven 24. Tilbudet kan
omfatte både behandling, omsorg og rehabilitering.

Brukerstyrte trygghetsplasser. Flere kommuner har innført trygghetsplasser,
hvor brukeren uten søknadsbehandling og behovsvurdering selv kan legge seg
inn på dagen for korttidsopphold. Trygghetsplassene har hovedsakelig vært
et tilbud til eldre mennesker, men bør vurderes også for andre brukergrupper.
Tilbudet gir trygghet til personer som til tider synes det er vanskelig å være
i eget hjem. Det kan forebygge kriser og akutte situasjoner og på lengre sikt
hindre innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

Omsorgslønn og avlastningstiltaker tiltak rettet mot pårørende.
Kommunene skal tilby avlastningsordninger til personer og familier som har et
særlig tyngende omsorgsarbeid25.

Boligkontor/boligtildelingsteami kommunen som organiseres på ulike
måter, arbeider med det langsiktige arbeidet å fremska e og tilby et tilstrek-
kelig antall egnede boliger til målgruppen. Det inkluderer samarbeid med
Husbanken og søknadsbehandling om startlån, bostøtte m.m.

6.1.7 RASK PSYKISK HELSEHJELP

Gjennom pilotprosjektet «Rask Psykisk Helsehjelp» som er utviklet etter
mønster av det evidensbaserte britiske programmet «Improving Access to
Psychological Therapies», tilbyr ere kommuner veiledet selvhjelp og kognitiv
terapi med ulike angstproblemer, og/eller depresjon av lett til moderat grad,
evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet, som er gratis og lett tilgjengelig for
målgruppen, gir direkte hjelp uten henvisning. I tilfeller hvor «Rask psykisk
helsehjelp» ikke har e ekt, skal brukeren henvises videre til annet forsvarlig
behandlingstilbud.

Tjenesten ytes av personell med minimum treårig høgskole/universitets-
utdanning og videreutdanning i kognitiv terapi. Faglig ansvarlig for tjenesten
skal være utdannet psykolog. Det samarbeides med fastleger, øvrige kommu-
nale psykiske helsetjenester, DPS, øvrig spesialisthelsetjeneste, NAV-kontoret,
arbeidsgivere mv.

23 FOR 16. des. 2011 nr. 1254 om kommunal
helse- og omsorgsinstitusjon, jf. helse-
og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd
nr. 6 c

24 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a nr. 5

25 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
første ledd nr. 6 d
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noer en oppfølgings- og
veiledningstjeneste for alle
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treningskontaktordningen.
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6.1.8 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN

Ergoterapi og fysioterapi inngår i kommunens ansvar for sosial, psykososial og
medisinsk habilitering og rehabilitering 26.

Ergoterapeuter veileder i ADL (activities of daily life), funksjonstrening og
tilrettelegger bolig og utemiljø. Målene er å bidra til deltakelse og inkludering
i hverdagslivet. For å nå målene arbeider ergoterapeuter i forhold til utvikling
av menneskets mestring, tilrettelegging av aktiviteter og endring av omgi-
velser. Ergoterapeuter har en lang tradisjon innenfor psykisk helsefeltet,
særlig i institusjonene historisk sett. I dag bør de kunne ha en sentral plass i
det lokalbaserte psykiske helsearbeidet og rusarbeidet. Fysioterapeuter vur-
derer behov for fysioterapitiltak, ofte i samarbeid med lege. Fysioterapeuten
tilrettelegger for at bruker kan bedre funksjonsevnen, gir behandling og funk-
sjonstrening (smertebehandling, styrke, balanse, utholdenhet og daglige akti-
viteter). Psykomotorisk fysioterapi baserer seg på at menneskers psykiske og
fysiske helse utgjør et hele og ikke kan holdes atskilt. Kroppen preges av livs-
opplevelser og følelsesmessige erfaringer. Psykomotorisk undersøkelse kart-
legger hvilke ressurser brukeren har og gir innsikt i forholdet mellom tanker,
følelser og kroppslige manifestasjoner. Fysioterapeuter møter mange med
smerter, søvnvansker, tilbakeholdt pust, endret kroppsholdning osv. som kan
være reaksjoner på utfordrende faser i livet. De kan bidra til at belastningene
gjennomleves uten å sette varige spor som kroppslige belastninger. Det kan
også bidra til å redusere bruk av sovemedisin, smertestillende medikamenter,
alkohol m.m.

6.1.9 REHABILITERING

Sosial, psykososial og medisinsk rehabilitering skal bidra til at mennesker med
nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premis-
ser. Rehabilitering kjennetegnes som målrettet, intensiv og tverrfaglig innsats
hvor tjenesteyterne skal bidra til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig
funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfun-
net. De nisjonen i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og
koordinator § 3 vektlegger at habilitering og rehabilitering er en prosess med bru-
keren/pasienten i sentrum.

Pasienter og brukere i en rehabiliteringsfase vil i de este tilfeller oppfylle kravene
til individuell plan og koordinator. Dette er sentrale verktøy for å sikre et godt og
samordnet rehabiliteringsforløp. Behov for individuell plan og koordinator meldes
til koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27. Både kommunene og
spesialisthelsetjenesten skal legge til rette for at personell i tjenestene skal ha et
sted å melde om behov for rehabilitering. Dersom ikke annet er bestemt, er det
den koordinerende enheten som skal ha slike meldinger28.

26 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
første ledd nr. 5

27 Helsepersonelloven § 38a og forskrift om
habilitering og rehabilitering, individuell
plan og koordinator § 6

28 Forskriften om rehabilitering § 7 og 12
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6.1.10 KOORDINERENDE ENHET I KOMMUNEN

Kommunen har plikt til å opprette en koordinerende enhet for habiliterings- og
rehabiliteringsvirksomhet 29. Enheten har et overordnet ansvar for arbeidet med
individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Målet
med koordinerende enhet er å sikre koordinerte tjenester til dem som trenger
det, og legge til rette for god samhandling mellom bruker og tjenesteytere og
mellom tjenesteytere fra ulike faggrupper, sektorer og nivåer. Personer med
rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer vil ofte ha behov for
koordinerte tjenester, og enhetene må sikre at disse brukergruppenes behov for
individuell plan og koordinator ivaretas.

6.1.11 FRISKLIVSSENTRAL

Helse-og omsorgstjenesteloven vektlegger kommunens plikt til å yte tjenester
som fremmer helse og som søker å forebygge sykdom, skade og sosiale
problemer 30.

Frisklivssentraler er et viktig bidrag i dette arbeidet. Frisklivssentralen gir
tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre
levevaner. Frisklivssentralenes viktigste oppgave er å styrke positive helse-
faktorer. De skal bidra til å bygge opp individets mestringsfølelse, kapasitet og
funksjon, slik at ere kan oppnå bedre helseatferd og takle hverdagens krav.
Tilbudet ved frisklivssentralene kan være et viktig bidrag for å etablere og
styrke sosiale nettverk.

Frisklivssentralene har tett samarbeid med andre o entlige aktører. De samar-
beider også med frivillige organisasjoner og andre private aktører. Frisklivssentralen
kan fungere som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak
i kommunen. Utviklingsområder for frisklivssentralene er mestring av psykiske
problemer, oppfølging av risikobruk av alkohol og andre rusmidler, samt forebygging
av søvnvansker. Mange brukere kan dra nytte av tilbudene ved frisklivssentralen
som ledd i en tilbakeføringsprosess til arbeidslivet. Frisklivssentralen gir informa-
sjon om selvhjelp og tilbud om depresjonsmestringskurs (KID-kurs) (82).

6.1.12 MØTEPLASSER OG AKTIVITETSTILTAK

Møteplasser og aktivitetstiltak er en del av mange kommuners lavterskeltilbud.
Det kan være en e ektiv og god måte å drive helsefremmende arbeid på. Dag-
sentertilbud, væresteder og ulike gruppetilbud er eksempler på det. Felles for
dem alle er at det tilbys aktivitet med meningsfullt innhold. Det er behov for å
skille mellom rusfrie møteplasser og andre lavterskeltilbud til personer med et
aktivt rusmiddelproblem. Brukerstyrte sentre kan vise til blomstrende aktivitet
og styrking av enkeltmennesker som har vært langt nede på grunn av psykiske
vansker, rusmiddelproblemer og lignende. Selvvalgt aktivitet bidrar til å styrke
enkeltmennesket som viktigste aktør i eget liv. Kultur, aktivitet og kreativitet
er for mange en kilde til mestring og vekst, noe som ikke minst er beskrevet av
mange med brukererfaring innenfor rus- og psykisk helse.

Se også kap 3.4.1. Deltagelse og sosial inkludering.
29 Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3

30 Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2
første ledd nr. 1 og 3-3
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FOR MER INFORMASJON

www.krisesenter.com og
www.krisesenter.no

6.1.13 LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD I KOMMUNEN

Lærings- og mestringstjenester i kommunal regi er i en oppbyggingsfase.
Det etableres egne kommunale sentre, eller det utvikles lærings- og mestrings-
tjenester innen frisklivssentraler, lokalmedisinske sentre, rehabiliterings-
avdelinger, helsehus, brukerstyrte sentre og andre. Det kan skje i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten, innad i enkeltkommuner og i interkommunalt samarbeid.

Flere kommuner har utviklet et bredt spekter av ulike gruppe- og kurstilbud,
som angstmestring, depresjonsmestring (KID kurs), mestring av belastnings-
lidelser, treningstilbud etc. Tilbudene når mange mennesker og kan bidra til å
få folk tilbake til jobb og aktiv deltakelse i samfunnet. Å få mer kunnskap og å
oppleve e ekten av å jobbe sammen med andre i samme situasjon, er viktige
og virksomme elementer i slike tilbud. Tilbudene bør etableres ut fra et reco-
very perspektiv.

Se mer om recovery i Kap. 2.2.5 Bedring – recovery.

Les mer om lærings- og mestringstjenester på nettsiden til Nasjonalt kompetanse-

senter for læring og mestring (NK LMS) www.mestring.no

6.1.14 KOMMUNALE PSYKOSOSIALE KRISETEAM

Kommunen har ansvar for hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner 31. Det
skal utarbeides en beredskapsplan for helse- og omsorgstjenesten i samsvar
med lov om helsemessig og sosial beredskap32. Det foreligger plikt til å yte
bistand til andre kommuner ved ulykker og andre akutte situasjoner 33. Mange
kommuner har opprettet psykososiale kriseteam for oppfølging av mennesker
som har opplevd eller opplever alvorlige kriser. Innbyggere kan ha behov for
rask hjelp eksempelvis etter plutselige dødsfall i familien, ved tra kkulykker,
katastrofer av ulike slag eller når nære personer blir arrestert for alvorlige
lovbrudd. Mange har behov for oppfølging over tid. Teamet kan kontaktes
av personer som er i krise eller deres pårørende og av andre aktører som for
eksempel politi og legevakt.

Kommunalt psykososialt kriseteam er et tverrfaglig samarbeidstiltak, som ofte
er forankret i psykisk helsearbeid i kommunen. Teamet kan sikre at kommunen
klarer å yte tilfredsstillende psykososial omsorg og støtte, og bør inngå i kom-
munens beredskapsplan.

6.1.15 KRISESENTER

Krisesentertilbud er en lovpålagt oppgave34. Krisesentrene skal gi kvinner,
menn og barn, som er utsatt for vold eller trusler om vold, trygge rammer i en
vanskelig og akutt livssituasjon. De skal tilby brukeren støtte og veiledning,
hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet, botilbud og oppføl-
ging i reetableringsfasen.

Kommunene har et ansvar for å tilby innbyggere ett eller ere krisetiltak, tilsvarende

et godt utbygd krisesenter. Krisesentre nnes i alle fylker.
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«Veileder for psykososiale
tiltak ved kriser, ulykker og
katastrofer» (IS -1810) (138):
http://www.helsedirektoratet.
no/publikasjoner/veileder-
for-psykososiale-tiltak-ved-
kriser-ulykker-og-katastrofer/
Sider/default.aspx

31 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 3

32 Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-2 og
lov av 23.6.2000 nr. 56 om helsemessig og
sosial beredskap (helseberedskapsloven)

33 Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-3

34 Lov av 19. juni 2009 om kommunale
krisesentertilbod (krisesenterlova)

Rapport_ruspsykiskhelse_TT.indb 85 08.04.14 13:45



6.1.16 OVERGREPSMOTTAK

Det er etablert overgrepsmottak i alle fylker. Mottaket er et tilbud om akutt-
hjelp 35 og oppfølging ved seksuelle overgrep og/eller vold i nære relasjoner.
Tjenestetilbudet omfatter medisinsk undersøkelse og behandling, psykososial
støtte og behandling og rettsmedisinsk undersøkelse og sporsikring.

Samarbeid og koordinering av oppgaver og ansvar med andre instanser, både i
akuttfasen og i det videre oppfølgingsarbeidet med den enkelte bruker, er sen-
trale elementer i mottakenes arbeid. Uavhengig av organisering av mottakene,
må kommunen sørge for at oppgavene er dekket, i samarbeid med andre kom-
muner og/eller spesialisthelsetjenesten.

6.1.17 BARNEVERNTJENESTEN

Barnevernets 36 hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg
til rett tid 37. Mange barn og unge som barneverntjenesten kommer i kontakt
med, har psykiske vansker, rusmiddelproblemer eller kan være risikoutsatte av
ulike årsaker.

Barnevernet skal sørge for å iverksette nødvendige hjelpetiltak som støtte-
kontakt, avlastningstiltak i hjemmet eller foreldrestøttende metoder for
ungdommen og familien. Kommunen bør legge vekt på å få til et godt samar-
beid mellom psykisk helsetjeneste, rustjenesten og barnevernet om tilbud til
utsatte barn, unge og voksne. Ungdom som mottar tiltak fra barnevernet når
de fyller 18 år, skal få tilbud om hjelp fra barnevernet inntil de er 23 år.

Barneverntjenesten skal drive generell forebyggende virksomhet 38. Dette
innebærer at barneverntjenesten må gjøre seg kjent med barns levevilkår i
kommunen og fremme forslag til tiltak som kan forebygge problemene.

6.1.18 HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTE
OG HELSESTASJON FOR UNGDOM

Helsestasjonen er en lovpålagt tjeneste 39, som tilbyr bl.a. foreldreveilednings-
program. Programmene, som skal gi foreldre støtte, veiledning og trygghet i
foreldrerollen, er godt egnet for foreldre med rusmiddelproblemer og psykiske
vansker, med sikte på å etablere et godt samspill med barnet fra første leveår.
Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom
0–20 år40.

Helsestasjon for ungdom41 tilbyr rådgivning, veiledning, undersøkelser og
behandling tilpasset ungdommens behov og premisser. Det er et lavterskel-
tilbud, som ungdom opp til 20 år kan oppsøke uten å ha bestilt time, og hvor de
kan ta opp tema innen fysisk, psykisk og seksuell helse, rusproblematikk og sosi-
ale problemstillinger. Ungdomshelsestasjon er et supplement, og ikke en erstat-
ning for skolehelsetjenesten (140).

Skolehelsetjenestener en lovpålagt helsetjeneste i grunnskolen og videregående

opplæring 42. Tjenesten er gratis og skal være lett tilgjengelig. Skolehelsetjenesten

skal jobbe helsefremmende og forebyggende, men også bidra til å avdekke risiko-
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Overgrepsmottak er nærmere
omtalt i Helsedirektoratets
veileder Overgrepsmottak
(IS-1457) (139)

35 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
første ledd nr. 3

36 Lov av 17,juli 1992 nr 100 om barnevern-
tjenester (barnevernloven)

37 Barnevernloven § 1-1, jf. § 4-4

38 Barnevernloven § 3-1

39 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2,
første ledd nr. 1 bokstav b

40 FOR 3. april 2003 nr. 450 om kommunens
helsefremmende og forebyggende arbeid
i helsestasjons- og skolehelsetjenesten §
2-1 første ledd

41 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
første ledd nr. 1 bokstav b

42 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2,
første ledd nr. 1 bokstav a
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http://tidligintervensjon.no/
Tema/Gravide/Helse/
Hva-gjor-jeg/Opplarings-
programmet/

faktorer og helseproblemer på et tidlig tidspunkt. Undersøkelser viser at der

tjenesten er regelmessig til stede over tid, blir den benyttet av 50 prosent av

elevene i ungdomsskolene og videregående skole (141).

6.1.19 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste 43 (ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten) er
en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste som fungerer som
sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringsituasjon
og behov for spesialundervisning. Lærlinger og lærekandidater har samme
tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående
skolene. Elever som ikke får tilstrekkelig utbytte av tilpasninger av det ordi-
nære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Vanlige henvisnings-
grunner kan være konsentrasjonsvansker, vansker med oppmerksomhet,
lese- og skrivevansker, lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
(asperger og autisme), emosjonelle og sosiale vansker, språkvansker og
atferdsvansker. Det er elevens funksjonsnivå og individuelle forutsetninger,
og ikke en eventuell diagnose, som er avgjørende for behovsvurderingen.
PPT er også sakkyndig i spørsmål om opptak til videregående opplæring på
særskilt grunnlag, samt behov for tiltak i voksenopplæring.

6.1.20 SVANGERSKAP OG BARSELOMSORG I KOMMUNEN

Svangerskap og barselomsorg er en lovpålagt tjeneste i kommunene44. Jord-
mødre og fastleger som jobber med gravide i kommunen må være oppmerk-
somme på tilstander hos mor og hennes familie som kan være til fare for
fosteret eller mor selv. Tidlig livsstilsamtale med mor i svangerskapet er under
utprøving i ere kommuner. Det er viktig at mor får informasjon om aktivitet
som kan være skadelig for fosteret tidlig i svangerskapet. Det foreligger plikt til
å være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra den kommunale helse-
og omsorgstjenesten 45, herunder opplysningsplikt til den kommunale helse-
og omsorgstjenesten når en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte
at barnet med overveiende sannsynlighet vil bli født med skade46. Kommunen
må tilby nødvendige og tilstrekkelige, frivillige hjelpetiltak. Tvang kan være
aktuelt der frivillige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelige 47.

Kvinner med en psykisk lidelse vil være utsatt for større utfordringer enn andre
mødre både i svangerskapet og etter fødselen. Mors psykiske lidelse utgjør en
risikofaktor for barnets utvikling. Hvor stor risikoen er, avhenger av ere fakto-
rer, for eksempel lidelsens alvorlighetsgrad og foreldrenes evne til å beskytte
barnet. Psykisk lidelse hos en forelder oppleves som en betydelig belastning
for barnet, uten at det trenger å utvikle seg til varige problemer. De este barn
viser stor tilpasningsdyktighet og klarer seg bra på sikt, selv om det er vansker
i familien (142).

Individuell oppfølging av mor og barn, eventuelt øvrig familie, og samspillet mel-
lom foreldre og barn krever samarbeid mellom helsestasjon, øvrige kommunale
tjenester, spesialisthelsetjenesten og pårørende. Helse- og omsorgspersonell
har meldeplikt 48 til barnevernstjenesten om forhold som er skadelig for barnet;
for eksempel psykisk uhelse, rusmiddelproblemer eller vold. Opplærings-
programmet Tidlig Inn implementeres i en rekke kommuner over hele landet for
at jordmødre, helsesøstre og fastleger i møte med gravide og småbarnsforeldre

43 Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og
den vidaregåande opplæringa (opplæ-
ringslova) kap. 5, se særlig § 5-6

44 Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2,
første ledd nr. 2

45 Helsepersonelloven § 32 første ledd

46 Helsepersonelloven § 32 andre ledd

47 Helse- og omsorgstjenesteloven § § 10-4
og 10-3

48 Helsepersonelloven § 33
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skal bli tryggere i arbeidet med å avdekke et begynnende problem og tilby ade-
kvat hjelp innen psykisk helse, rus og/eller vold i nære relasjoner.

6.1.21 ASYLMOTTAK – HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
TIL FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE

Etablering av asylmottak er et statlig ansvar49. Kommunene har ansvar for
at beboere i asylmottak får innfridd sine rettigheter til helse- og omsorgs-
tjenester, herunder tolketjenester, på lik linje med andre innbyggere i
kommunen (143).

Psykiske vansker og lidelser blant asylsøkere, yktninger og familiegjenforente kan
ha sammenheng med påkjenninger i eksilsituasjonen og forhold i opprinnelses-
land. Noen kan ha vært utsatt for tortur, seksualisert vold, menneskehandel
eller andre traumatiske opplevelser. Mangel på sosialt nettverk og usikkerhet om
framtiden kan bidra til dårligere psykisk helse. Barns psykiske helse og psykososiale
helseplager bør vies særskilt oppmerksomhet, og følges opp med egnete tiltak.

De hyppigst forekommende psykiske lidelsene er posttraumatisk stresslidelse
(PTSD), depresjon, angst og somatoforme lidelser (kroppslige plager og ufor-
klarlige smerter). Det er også vanlig med symptomer på engstelse, uten at
dette behøver å ha sammenheng med en psykisk lidelse. Barn kan vise tegn på
angst, tilbaketrekning, hyperaktivitet eller mareritt. Det er også en risiko for
rusmiddelmisbruk blant beboere i mottak og enslige mindreårige yktninger,
særlig gutter.

6.1.22 NAV–KONTORENE

Brukerens møtepunkt med NAV er det lokale NAV-kontoret, som skal ivareta
kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferds-
forvaltningen 50. Dette omfatter opplysning, råd og veiledning, herunder
økonomisk rådgiving, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan
og kvali seringsprogram. Lokale samarbeidsavtaler beskriver hvilke tjenester
arbeids- og velferdsetaten og den enkelte kommune for øvrig har valgt å legge
til NAV-kontoret51.

Det er en økende erkjennelse av nødvendigheten av å satse mer systematisk
på ungdom og unge voksne som er falt ut, eller står i fare for å falle ut, av skole
og arbeidsliv. Det er etablert et oppfølgingsprosjekt i «Ny GIV» hvor fylkes-
kommunen, NAV og helse-tjenestene samarbeider om ungdom som over tid
har vært ute av utdanning og arbeidsliv.

NAV- kontoret har, i samarbeid med helsemyndighetene, fokus på arbeid og
psykisk helse og rus. Ett av målene er å gi personer med psykiske helsepro-
blemer og/eller rusproblemer som ønsker det, anledning til å gjennomføre
utdanning eller delta i arbeidslivet. Det er utviklet en rekke tilbud, både
arbeidsrettede skjermede tiltak og tilbud i det ordinære arbeidslivet. Flere
NAV-kontor har ansatt veilednings- og oppfølgingsloser.

Se også kapittel 3.2.4 Utdanning og arbeid og 5.4 Tilnærmingsmåter,
fast kontaktperson.
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Helsetjenestetilbudet til asyl-
søkere, yktninger og familie-
gjenforente, Helsedirektoratet
(IS-1022) (144)

49 Utlendingsdirektoratet er ansvarlig for
organisering av et eksibelt mottaks-
apparat, som kan håndtere et varierende
antall asylsøkere og yktninger

50 Lov 18. des. 2009 nr. 131 om sosiale
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
(Lov om sosiale tjenester i NAV)

51 Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av
16.6.2006 nr. 20 (NAV-loven) § 13
andre ledd

NAV- kontoret tilbyr

en rekke tjenester,

herunder:

• Arbeidsrettet bruker-
oppfølging (sikre
unge og vanskeligstilte
innpass på arbeids-
markedet)

• Markedsarbeid– (bistå
arbeidssøkere, arbeids-
takere og arbeidsgivere)

• Inntektssikring–
sykepenger, dagpenger,
arbeidsavklaringspenger,
kvali seringsstønad,
uførepensjon og økono-
misk sosialhjelp

• Helhetlig sosialfaglig
arbeid–vurdere og
ivareta tjenestebehov

• Hjelpemiddelsentral –
formidling og tilrette-
legging av hjelpemidler
m.m.
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»6.2 FYLKESKOMMUNALE TJENESTER OG AKTØRER –
TANNHELSETJENESTEN

Tannhelsetjenesten i Norge består av den o entlige tannhelsetjenesten, som
er forankret i fylkeskommunen, og en privat sektor. Den o entlige tannhelse-
tjenestens virksomhet reguleres av tannhelsetjenesteloven 52. Fylkeskommu-
nen skal53 sørge for at personer som mottar behandling på institusjon og har
et opphold på tre måneder eller mer, får o entlig tannhelsehjelp. Det samme
gjelder personer som mottar hjemmesykepleie. Fylkeskommunen skal gi tann-
helsetilbud til personer som er under kommunal rusmiddelomsorg og under
legemiddelassistert rehabilitering (145-147). Tannhelsetjenesteloven er
under revisjon, og vilkår for hvem som har rett til o entlig tannhelsehjelp kan
bli endret.

Mange med alvorlige rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser har behov
for særlig tilrettelagt tannhelsetilbud. Noen benytter legemidler som påvirker
tannhelsen. Selv om personer med varig redusert evne til egenomsorg kan få
full refusjon fra folketrygden 54 vil brukeren likevel kunne kreves for egenandel
som følge av fri prisfastsetting i tannhelse-tjenesten. Den o entlige tann-
helsetjenesten i fylkeskommunen kan bistå kommunene med opplæring og
veiledning av helsepersonellet i kommunen og med informasjon om reglene for
betaling og gratis behandling. NAV-kontoret vil på visse vilkår kunne innvilge
stønad til undersøkelse og behandling etter lov om sosiale tjenester i NAV55.

»6.3 STATLIGE TJENESTER OG AKTØRER
– SPESIALISTHELSETJENESTEN

Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med rus- eller psykiske
helseproblemer som har fast bopel eller oppholdssted i helseregionen, tilbys
faglig forsvarlig 56 spesialisthelsetjeneste 57. Tilbudet kan gis i egne helse-
foretak eller gjennom private avtaleparter. Noen helseforetak har integrert
tjenestene for rus og psykisk helse, andre har organisert dem hver for seg.
Retten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten følger av pasient-
og brukerrettighetsloven 58 og tilhørende prioriteringsforskrift 59.

Regjeringens krav og forventninger til de regionale helseforetakene er
forankret i de årlige oppdragsbrevene fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Det er i de seinere årene blitt lagt vekt på å øke kompetansen, kvaliteten og
samordningen av tjenestestrukturene med sikte på å tilpasse tilbudet bedre
til pasienter med et sammensatt sykdomsbilde.

Behandling i spesialisthelsetjenesten er normalt en kortere del av et lengre
behandlingsforløp. Et godt samarbeid mellom de ulike tjenestenivåene er
avgjørende for pasientens mulighet til å oppnå god e ekt av behandlingen.
Henvisninger til spesialisthelsetjenesten skal støtte opp under faglige riktig
oppgavefordeling og god samhandling mellom behandlingsnivåene.

Se kapittel 7 Samhandling for helhetlig og koordinert tjenestetilbud.
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52 Lov 3. juni 1983 nr. 54 om om tannhelse-
tjenesten (tannhelsetjenesteloven)

53 Tannhelsetjenesteloven § 1- 3, c

54 Folketrygdens stønad til dekning av
utgifter til tannbehandling for 2013.
Rundskriv I-3/2012 fra HOD

55 Folketrygdens stønad til dekning av
utgifter til tannbehandling for 2013.
Rundskriv I-3/2012 fra HOD

54 Folketrygdens stønad til dekning av
utgifter til tannbehandling for 2013.
Rundskriv I-3/2012 fra HOD

55 Se Lov om sosiale tjenester i Nav §§ 18
og 19 og Rundskriv (Hovednr) 35: 4.18.2.46

56 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

57 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a første
ledd og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1

58 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b1

59 FOR 1. des. 2000 nr. 1208 om prioritering
av helsetjenester, rett til nødvendig
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett
til behandling i utlandet og om klagenemnd
(prioriteringsforskriften)
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6.3.1 LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

Lærings- og mestringstilbud nnes tilgjengelig i alle helseforetak. Tilbudene
er i hovedsak gruppebaserte, og inneholder fagkunnskap formidlet av fag-
personer og erfaringskunnskap formidlet av erfarne pasienter/brukere. Dette er
et supplement til medisinsk behandling, og handler om økt kunnskap om egen
sykdom, mestring av aktuelle hverdagssituasjoner og utfordringer knyttet til
det å leve med langvarige helseutfordringer. Det arbeides etter en verdibasert
praksis som er forankret i bestemte helsepedagogiske prinsipper, der bruker-
medvirkning er et bærende element. Det er etablert et nasjonalt nettverk for
læring og mestring innen feltet psykisk helse og rus. Les mer på nettsiden til
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS):
www.mestring.no

6.3.2 TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB)

De regionale helseforetakene er ansvarlige for å gi et tverrfaglig spesialisert
behandlingstilbud til mennesker med problematisk bruk eller avhengighet av
rusmidler, herunder innsatte i fengsler60. Ansvaret omfatter akuttbehandling,
poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling og tilbakeholdelse i insti-
tusjon uten eget samtykke61.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) omfatter legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) for opioidavhengige, hvor behandling med buprenor n
og metadon og andre behandlings- og oppfølgingstjenester inngår. TSB har et
særlig ansvar for å tilby behandlingsopplegg som integrerer psykiske vansker/
lidelser, kognitiv svikt, somatiske sykdommer og sosiale problemer. Det er et
mål å videreføre et bredt og mangfoldig behandlingstilbud, tilpasset pasien-
tenes behov. Omlag 60 prosent av pasientene behandles poliklinisk, mens 40
prosent mottar døgnbehandling 62. I døgntilbud inngår tjenester for avrusning,
stabilisering og utredning, samt korttids- og langtids døgnbehandling med
varighet over ett år.

Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten har rett til å få en vurde-
ring av sin helsetilstand innen lovbestemte frister 63. Vurderingsinstans for
tverrfaglig spesialisert behandling av rusproblemer (TSB) har ansvaret for
denne oppgaven (148).

6.3.3 PSYKISK HELSEVERN

Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og
behandling av mennesker med psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette
krever64. Psykisk helsevernloven regulerer tjenester som drives av regionale
helseforetak (RHF), helseforetak (HF), private avtalespesialister eller andre
som har avtale med regionale helseforetak. Loven regulerer etablering og
gjennomføring av frivillig og tvungent psykisk helsevern, både i institusjon og
ved poliklinisk behandling.

RHFene inngår avtaler med privatpraktiserende psykologspesialister og
psykiatere. De mottar pasienter etter henvisning fra fastlege og andre innen
spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialistene behandler i hovedsak pasienter
med lette til moderate lidelser, enkelte har også tilbud til personer med

60 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a
første ledd nr. 5

61 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a
erde ledd, jf. helse- og omsorgstjeneste-

loven kapittel 10

62 Regler for døgninstitusjonene er hjemlet
i sosialtjenesteforskriften kapittel 5, jf.
helse- og omsorgstjenesteloven § 13-2

63 Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-2
og 2-3

64 Psykisk helsevernloven § 1-2
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Tverrfaglig spesialisert
behandling for perso-
ner med skadelig bruk
eller avhengighet av
rusmidler inkluderer
medisinskfaglig,
psykologfaglig og
sosialfaglig kompe-
tanse og skal kunne:

• Kartlegge pasientens
rusrelaterte problematikk,
sosiale situasjon og psy-
kiske og fysiske forhold

• Vurdere pasientens moti-
vasjon og relasjonelle situa-
sjon (familie og nettverk)

• Vurdere pasientens
kognitive funksjonsnivå,
herunder bruk av resultater
fra relevante screening-
og testverktøy

• Foreta medisinske vurde-
ringer av pasientens
fysiske allmenntilstand
og eventuelle somatiske
tilleggslidelser, herunder
kompetanse om bruk av
laboratorieanalyser og
andre spesialistutredninger

• Stille diagnoser, iverksette
og følge opp med adekvat
medisinsk, psykososial
og psykoterapeutisk
behandling

• Forebygge overdose-
dødsfall etter utskrivning-
tjenestebehov
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65 Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3

66 Jæren DPS og Tromsø psykiatriske senter
har gode erfaringer med brukerstyrte
plasser (149-151)

67 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-1

68 Spesialisthelsetjenestelovens § 2 -1,
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b

alvorlige lidelser. Når kommunale behandlingstilbud blir bedre utbygd bør
avtalespesialistene i større grad ta i mot mennesker som trenger lengre tids
psykoterapi.

Med Opptrappingsplanen for psykisk helse er det skjedd en desentralisering
av tjenestene gjennom en utbygging av distriktspsykiatriske tjenester (DPS)
som dekker alle kommunene. DPS er organisert i helseforetakene og samar-
beider med kommunene og de spesialiserte sykehusavdelingene. Sentrene
gir et allmennpsykiatrisk tilbud på individnivå og i grupper, og tilbyr utredning
og behandling i form av poliklinisk-, ambulant-, eller dag- og døgnbehandling.
Sentrenes ambulante virksomhet skjer gjennom team, herunder Assertive
community treatment team (ACT-team), rehabiliteringsteam, psykoseteam,
tidlig intervensjonsteam, alderspsykiatriske team og ambulante akutt-team.

DPS har ansvar for spesialisert utredning og behandling, akutt- og krise-
tjenester, samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste. De skal
bistå kommunene med råd og veiledning 65. Samarbeid med pårørende er en
viktig del av tilbudet. DPSene er fortsatt under faglig oppbygging, og det for-
utsettes at det etableres døgnberedskap, eventuelt i samarbeid med andre.
Alle distriktpsykiatriske sentre skal ha et poliklinisk tilbud til pasienter med
rusmiddelavhengighet.

Se også kapittel 5 Tilnærmingsmåter.

Brukerstyrte tilbud. DPS gir i dag brukerstyrte tilbud etter individuell vurde-
ring og avtale med bruker. Brukerstyrte plasser har vist seg å bidra til færre
antall akutt- og tvangsinnleggelser 66. Brukerne undertegner vanligvis en
avtale som presiserer vilkårene. Vilkårene tilpasses lokale forhold og krav til
forsvarlig praksis. Avtalen vil ofte være forankret i en individuell plan. De regio-
nale helseforetakene er gjennom oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgs-
departementet bedt om å etablere brukerstyrte plasser i alle helseregioner.

Spesialiserte sykehusfunksjoner omfatter øyeblikkelig hjelp 67 og tilbud til
pasienter som trenger opphold i lukket avdeling, i sikkerhetsavdeling, som har
særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, rusmiddelavhengighet,
alvorlig psykisk lidelse, ere sykdommer samtidig (komorbiditet), selvskading,
tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser mv. Det skal også gis tilbud til pasi-
enter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende
sammensatte tilstander for eldre.

De regionale helseforetakene arbeider med å videreutvikle egne spesialiserte
team for behandling av sjeldne tilstander, hvor det er behov for mer spesialisert
kompetanse. Teamene kan gi veiledning til personale ved sykehusavdelinger,
DPS og i kommunen, og bidra til å kvalitetssikre at behandlingen ved sjeldne
tilstander er evidensbasert.

6.3.4 ØYEBLIKKELIG HJELP

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp68. Akuttfunksjonen
er ofte knyttet til poliklinikker og ambulante team ved DPS og til spesialiserte
sykehusavdelinger (akuttavdelinger).
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Oppgaven kan organiseres i ambulante akutt-team eller ved andre løsninger.
Flere steder har åpnet for at pasienter og pårørende kan henvende seg direkte.
Uavhengig av organisasjonsform er samhandling med pasient/pårørende, lege-
vakt/kommunale tjenester og andre deler av spesialisthelsetjenesten en viktig
del av arbeidet. Kommunal legevakt og psykisk helsearbeid i kommunen bør sam-
arbeide med DPS om å yte rask hjelp, for å hindre unødige innleggelser. Helse-
direktoratets rapport om «Organisering og praksis i ambulante akutteam ved
distriktspsykiatriske sentre (DPS)» (IS- 2156) utgis i 2014 (152).

Institusjonen eller den avdelingen i spesialisthelsetjenesten som er utpekt til å
gi øyeblikkelig hjelp i psykisk helsevern etter spesialisthelsetjenesteloven, skal
motta pasienter og umiddelbart foreta undersøkelse. Plikten til å yte øyeblikkelig
hjelp inntrer når pasientens tilstand anses å være meget alvorlig, eller om pasi-
enten på grunn av sin sinnstilstand anses å være til fare for seg selv eller andre.

Tilstander som utløser plikt til øyeblikkelig hjelp omfatter blant annet:
• Psykotiske tilstander preget av stor uro eller voldsomhet som medfører

betydelig fare for pasientens eller andres liv eller helse
• Psykotiske og andre tilstander preget av stor angst eller depresjon, hvor det

er betydelig fare for at pasienten kan søke å ta sitt eget liv eller skade seg
selv eller andre

• Deliriøse tilstander, hvor avrusning ikke er en hovedsak
• Psykiske tilstander hos barn og ungdom som omsorgspersonene ikke kan

mestre, og hvor hjelp fra det psykiske helsevernet er påtrengende nødvendig

Plikten gjelder både pasienter som mottas til frivillig og tvungent psykisk
helsevern.

Se også Kap. 6.1.3 Legevakt – øyeblikkelig hjelp i kommunen.

» 6.4 ANDRE STATLIGE TJENESTER

6.4.1 FAMILIEVERNKONTORET

Familievernet er en lovpålagt spesialtjeneste, som har familierelaterte proble-
mer som sitt fagfelt 69. Familievernkontoret er et tilbud til mennesker med ulike
typer samlivs- og relasjonsproblemer, for eksempel problemer i parforhold,
samlivsbrudd, kon ikter mellom foreldre og barn eller mellom ere generasjoner.
De este kommer til familievernkontoret for rådgivning og samtaler om hverdags-
problemer. Familievernkontoret gir også bistand til foreldresamarbeid for
ekspartnere, tilbud til foreldre og barn ved vold i familien, sykdom og tap, tvangs-
ekteskap og andre helseskadelige tradisjoner m.m.

Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Barn og unge kan bruke
familievernkontoret. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvis-
ning. På kontorene arbeider bl.a. psykologer og sosionomer med videreutdan-
ning i familieterapi.
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69 Lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievern-
kontorer (familievernkontorloven)

Kommunal legevakt og psykisk

helsearbeid i kommunen bør

samarbeide med DPS om å yte

rask hjelp, for å hindre unødige

innleggelser.

FOR MER INFORMASJON
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6.4.2 STATLIG SPESIALPEDAGOGISK STØTTESYSTEM (STATPED)

Statped er en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskom-
muner. De har særskilt kompetanse på opplæringsmessige konsekvenser av
et sammensatt vanskebilde og på spesialpedagogisk tilrettelegging. Statped
bistår kommunen/ fylkeskommunen og PP-tjenesten når de som opplærings-
ansvarlige skal sikre godt læringsutbytte og et forsvarlig opplæringstilbud
for de med sammensatte og/ eller de mest omfattende vanskene. Statped gir
bistand i de vanskeligste enkeltsakene, gjennom kunnskapsformidling, veiled-
ning-/opplæring, samt deltakelse i lokale-/regionale utviklingsprosjekter.

6.4.3 KRIMINALOMSORG – HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I FENGSEL

I de kommunene hvor det ligger fengsler skal kommunen ha tilbud om helse- og
omsorgstjenester for de innsatte70. De regionale helseforetakene skal sørge for at
personer som oppholder seg i helseregionen får tilbud om nødvendige spesialist-
helsetjenester 71.

Kriminalomsorgen har, i samarbeid med kommunen og spesialisthelse-
tjenesten, plikt til å legge til rette for at innsatte får tilgang til helse- og
omsorgstjenester, på linje med den øvrige befolkningen 72. Gjennom tverr-
etatlig samarbeid kan tjenestene bidra til at soningstiden benyttes til
utredning, rehabilitering og behandling (153), og legge til rette for at den
enkelte får dekket sine tjenestebehov ved løslatelse.

Kriminalomsorgen skal ta kontakt med andre o entlige myndigheter, orga-
nisasjoner eller privatpersoner som kan bistå etter løslatelse med ordnede
boligforhold, arbeid, opplæring eller andre tiltak som kan bidra til et liv uten
kriminalitet. Kommunen har en sentral rolle i en vellykket tilbakeføring og inte-
grering. Den innsattes hjemkommune før innsettelse eller den kommunen som
han eller hun ønsker å bosette seg i etter løslatelsen, bør delta i planleggingen.

»6.5 FRIVILLIG SEKTOR/BRUKERORGANISASJONENES ROLLE

Frivillig sektor er en betydelig aktør i det lokale psykisk helse- og rusarbeidet.
Brukerorganisasjonene og ideelle frivillige organisasjoner har en sentral rolle
innen forebyggende rus- og psykisk helsearbeid, som brukerrådgiver og vei-
leder, tjenesteleverandør til rusmiddelavhengige (155) og interessepolitisk
aktør for rus- og psykisk helsefeltet. Frivillig sektor representerer bredde og
mangfold i tilbudet, og bidrar til nyskapning, utvikling, økt kapasitet og et mer
di erensiert tjenestetilbud. Tjenester i regi av frivillig sektor skal være et
supplement til de lovpålagte oppgavene i kommunen, og bidra til å styrke sam-
funnets samlede innsats på feltet. Frivilligsentraler, som nnes mange steder i
landet, kan bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og
frivillige organisasjoner ønsker å bidra med i den enkelte kommune.
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FOR MER INFORMASJON

Veileder for helse- og omsorgs-
tjenester til innsatte i fengsel
(IS-1971) (154)

70 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9

71 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a

72 Lov om gjennomføring av stra mv.
av 18. mai 2001 nr. 21 (stra egjennom-
føringsloven) § 21

FOR MER INFORMASJON

http://www.statped.no/
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» 6.6 ANBEFALINGER

• Tjenesteytere må kjenne til andre aktører og tjenester. Sviktende
kunnskap om hverandres tjenester kan ha betydning for forsvarlig-
heten i tjenesteytingen overfor den enkelte tjenestemottaker (14).

• Psykisk helse- og rustjenester og behandling ytes fra en rekke
tjenester og aktører og bør ses i sammenheng.

• Kommunen bør kartlegge egen kompetanse og vurdere om de har et
di erensiert og dekkende tjenestetilbud innen egen kommunen eller
i samarbeid med andre.

• Kommunen må sørge for at kommunens tjenester er tilgjengelige og
tilpasset personer med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblem
og deres behov.

• Tjenestemottakere skal gis likeverdige og individuelt tilpassede tilbud.
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Samhandling for et helhetlig 
og koordinert tjenestetilbud

 7

» 

Mange brukere har behov for tjenester fra ulike 

 instanser. I dette kapittelet omtales ordninger og 

tiltak som kan bidra til et godt samarbeid mellom 

 tjenester og tjenestenivåer, og som kan  benyttes til å 

etablere et helhetlig og koordinert tilbud til  pasienter 

og brukere. 
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Gjennom opptrappingsplanene for psykisk helsefeltet og rusfeltet er det byg-
get opp et bredt sett av lokalbaserte tjenester og tilbud innen både o entlig
og frivillig sektor. Utviklingen har vært positiv med tanke på å møte målgrup-
penes behov. Mangfoldet av tjenester kan i noen tilfelle medføre at brukere og
pårørende opplever tilbudet som fragmentert. Forsvarlighetsplikten 1 krever
at tjenestene må tilrettelegges slik at den enkelte pasient eller bruker gis et
helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. Plikten forutsetter
at tjenestene samhandler om tilbudet til den enkelte bruker. Nødvendig sam-
handling må skje mellom tjenestene innen kommunen og mellom kommunen
og spesialisthelsetjenesten 2. Samarbeid med frvillig sektor vektlegges også i
stadig større grad. Det er tjenestenes ansvar å sørge for helheten, slik at det er
lett for bruker og pårørende å få oversikt, og nne fram til rett tjeneste.

Helhetlige og koordinerte tjenester forutsetter at det etableres tverrfaglige
samarbeid om tjenestene, på tvers av profesjoner, instanser og forvaltnings-
nivåer. Tjenesteutøverne må samarbeide om løsninger som ivaretar bruke-
rens mål og behov. Fagperspektivene bør forenes med utgangspunkt i et
tydelig brukerperspektiv. Et godt samarbeid krever at utøverne utvikler felles
forståelsesramme og begreps-forståelse. Gjensidig re eksjon rundt problem-
stillinger kan være en nøkkel i det tverrfaglige arbeidet.

Samarbeid er nødvendig, men også utfordrende. Det kan være krevende å utvikle
og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner i praksis. Brukeren er viktigste aktør,
og skal delta i samarbeidet om egne mål og behov. På samme måte er bruker–
og pårørendeorganisasjonene naturlige samarbeidspartnere i planlegging og
tjenesteutvikling på systemnivå.

» 7.1 SAMHANDLING INNAD I KOMMUNEN

Det er stor variasjon i hvordan kommunene har organisert sine helse- og
omsorgstjenester og andre tjenester for personer med rusmiddelproblemer og
psykiske lidelser, og i hvilken grad de har utviklet interkommunalt samarbeid på
feltet. Med innføringen av helse- og omsorgstjenesteloven ble det juridiske skillet
mellom helsetjenester og omsorgstjenester i hovedsak opphevet. Felles regel-

1 Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1,
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2,
helsepersonelloven §§ 4 og 16

2 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4,
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e,
lov om sosiale tjenester i NAV § 13

Sam han dl in g for et hel hetl i g og
koordi n ert tjen esteti l bu d

«Samhandling er et
uttrykk for helse- og
omsorgstjenestenes evne
til oppgavefordeling seg
imellom for å nå et felles,
omforent mål, samt evnen
til å gjennomføre opp-
gavene på en koordinert
og rasjonell måte» (156)

Samhandling krever en
for ytning fra «mitt bord
og ditt bord» til «vårt
bord» og at ingen lukker
døren bak seg.

98 | 7 Samhandling for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud

Rapport_ruspsykiskhelse_TT.indb 98 08.04.14 13:45



verk for tjenestene skal danne grunnlag for god samhandling mellom tjenestene
i kommunen.

Samarbeidsformer og rolleavklaring tjenestene imellom bør avklares ut i fra
lokale forhold. Det er vel så viktig å avklare samarbeidet internt i kommunen, som
mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Et forsvarlig helse- og omsorgs-
tilbud forutsetter i de este sammenhenger at kommunale aktører og tjenester
samarbeider om tilbudet. Fastlegen er en sentral aktør for de este brukere, og en
naturlig del av det kommunale arbeidet.

Se også Kapittel 6: Tjenester og aktører i lokalt psykisk helse- og rusarbeid.

»7.2 SAMHANDLING MED IDEELLE OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER

En rekke ideelle og frivillige organisasjoner tilbyr tjenester innenfor lokalt
psykisk helsearbeid og rusarbeid. Mange av tjenestene drives i relasjon til det
o entlige, og bidrar til økt kapasitet innenfor avrusning, kartlegging, behandling
og oppfølging3. Andre tiltak forholder seg til brukerne utenfor behandlings-
apparatet og de sosiale tjenestene, og dekker forhold som for folk est ivaretas
gjennom sosiale nettverk eller deltakelse på ulike arenaer i det sivile samfunn
(159). Tiltakene supplerer de o entlige tjenestene og har fokus på sosiale
nettverk, kompetansebygging, empowerment og økt mestring.

De frivillige organisasjonene inntar ulike roller og oppgaver i forhold til pasient-
forløpet, så samhandlingen med de frivillige og ideelle organisasjonene stiller
store krav til kommunenes koordineringsfunksjon. Mange av tiltakene retter
seg mot spesi kke målgrupper eller oppgaver, og vil således utgjøre en del
av et helhetlig behandlingsforløp. God samhandling krever at kommunen har
oversikt over frivillige og ideelle aktører lokalt og regionalt, og at frivillige tiltak
inkluderes i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplaner og øvrig relevant
planverk. Økt samhandling vil utvide kompetansen for alle parter.

»7.3 SAMHANDLING MELLOM KOMMUNEN
OG SPESIALISTHELSETJENESTEN

God samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten styrker det
lokale arbeidet. Kommunen og spesialisthelsetjenesten har ulike faglige tradi-
sjoner, virkemidler og kompetanse, og kan sammen tilby et bredt spekter av
tjenester og tilnærmingsmåter.

God samhandling forutsetter likeverd mellom tjenestenivåene, både i teoretisk
og praktisk tilnærming til feltet. Spesialisthelsetjenesten har tradisjonelt de nert
hvordan problemene skal forstås, utredes og behandles. Økt samhandling mellom
kommune og spesialisthelsetjenesten krever god dialog mellom tjenestenivåene.
Interesse og respekt for hverandres kompetanse og faglige innsikt vil utvide
kompetansen, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. Brukernes kompe-
tanse må inngå som en del av fagperspektivene, og begge tjenestenivåene må ta
utgangspunkt i et tydelig brukerperspektiv.

3 Helsepersonelloven vil gjelde, jf. § 2

Suksesskriterier
for godt tverrfaglig
samarbeid (157;158):

• Felles mål
• Forankring
• Avklare ulike

kunnskapsgrunnlag
• Rolleavklaring
• Likeverdig deltakelse
• Jevnlig kontakt og

kommunikasjon
• Dedikerte utøvere
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4 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4
og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 e

5 Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6

6 Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-4

7 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
erde ledd

7.3.1 PLIKT TIL Å SAMARBEIDE

Kommunen og regionalt helseforetak har ansvar for å tilrettelegge for sam-
handling og samarbeide internt i tjenestene, med andre tjenesteytere og med
bruker- og pårørendeorganisasjonene 4.

Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket, eller
med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer5. Avtalen skal
blant annet omfatte enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltnings-
nivåene er pålagt ansvaret for, og hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre.
Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om
helse- og omsorgstjenester. Partene kan enten inngå en samlet avtale eller ere
avtaler på ulike nivåer, eller områder av virksomheten. Samarbeidsavtaler må
forankres på alle nivå. De regionale helseforetakene skal sende avtalen til Helse-
direktoratet til orientering, slik at staten kan følge med på at alle kommuner og
helseforetak inngår samarbeidsavtale6.

De lovfestede samarbeidsavtalene bør utformes slik at de ivaretar og sikrer
nødvendige avklaringer på rus- og psykisk helsefeltet. Manglende helhetlig
ansvarsavklaring kan gi et dårligere tilbud til brukerne. Det kan oppstå tvil om
hvem som har ansvar for behandling, siden både kommunen og spesialist-
helsetjenesten har et lovfestet ansvar for å sørge for behandling.

Grensen mellom kommunal behandling og spesialisert behandling er ikke alltid
skarp og entydig. Det kan være betydelige variasjoner i kompetanse og kapasitet
mellom kommuner, og nærmere arbeids- og ansvarsdeling bør avklares lokalt.
Behandlingen må alltid være forsvarlig, og avklaringer av ansvar og oppgaver
må hensynta dette kravet. Spesialist-helsetjenestene for tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern er organisert på ulik måte i helsefore-
takene. Noen foretak har rusbehandling fullt integrert i psykisk helsevern, andre
har egne avdelinger for TSB. Det er også forskjell i hvor stor grad de regionale
helseforetakene har inngått avtaler med private aktører om tilbudet innen TSB,
og i hvor stor grad tilbudet drives av helseforetakene selv. Forskjellene gjør at
den praktiske samhandlingen, fordelingen av ansvar og oppgaver og utformingen
av tjenestene må tilpasses lokale forhold. Tilbudene må framstå slik at brukerne
opplever at de to tjenestenivåene gir koordinerte og tilpassede tjenester.
Spesialisthelsetjenesten skal understøtte, ikke erstatte, kommunale tjenester.

Grensene mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester vil følge
av hva som til enhver tid de neres som spesialisthelsetjenester 7. Dersom den
kommunale helse- og omsorgstjenesten kan yte tilstrekkelig og forsvarlig
helsehjelp til en pasient skal pasienten ikke henvises til spesialisthelse-
tjenesten. Dette forutsetter imidlertid at kommunen har den nødvendige
faglige kompetanse og kapasitet slik at helsehjelpen kan utføres forsvarlig.
Behandlingsretningslinjer og veiledere på spesi kke områder gir føringer for
innholdet i tjenestene, både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Gjennom samhandlingsreformen skal kommunene styrkes for å ivareta sitt
ansvar for tjenester, diagnostikk og behandling. Kommunene bør, ut fra lokale
forhold, vurdere egnede praktiske løsninger for arbeidsdeling og ansvarsforhold.
Inter-kommunale løsninger og formalisert samarbeid mellom tjenestenivåene kan
være aktuelle alternativer.

FOR MER INFORMASJON

Se: Helse og omsorgsdeparte-
mentets nasjonale veileder:
Samhandlingsreformen –
Lovpålagte samarbeids-
avtaler mellom kommuner
og regionale helseforetak/
helseforetak

http://www.regjeringen.no/
upload/HOD/Dokumenter%20
SAM/Nasjonal-Veileder-
samarbeidsavtaler-mellom-
kommuner.pdf
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»7.4 SAMHANDLINGSTILTAK PÅ SYSTEMNIVÅ

Tjenesteutvikling
Kommunen og spesialisthelsetjenesten må samarbeide om tjenesteutviklingen 8,
og ikke utvikle tjenester uavhengig av hverandre. Tjenestetilbudet må organi-
seres slik at en unngår tjenestetomme rom, det vil si områder hvor det er stor
risiko for å oppleve svikt i tilbudet. Tjenestene må ses i sammenheng og utvikles
ut i fra en felles forståelse for hva som er behovene. En bør samarbeide og
involvere hverandre i endrings- og utviklingsprosesser. Prosesser må være godt
forankret, blant annet i samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak.

Regelmessige møter
God samhandling forutsetter løpende kontakt. Det bør etableres regelmessige
møter hvor beslutningstakere fra både kommunene og spesialisthelsetjenesten
drøfter strategier, praktisk samhandling og planlegger videreutvikling av
tjenestene. Bruker- og pårørendeorganisasjoner bør inviteres med som råd-
givere.

Rådgiving, veiledning og kompetanseoverføring
Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og
omsorgstjenesten 9. Se også Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet om
veiledningsplikten, som gir en nærmere avklaring av innholdet i denne plikten
og eksempler på hvordan plikten kan oppfylles på ulike områder (160). Kommu-
nene har ingen tilsvarende veiledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten,
noe som kan hemme gjensidig og likeverdig kompetanseutvikling og overføring.
Gjensidig rådgiving, veiledning og kompetanseoverføring bør være en sentral
del av tjenestenes strategi for å møte brukere med rett kompetanse på begge
tjenestenivå. Dette kan oppnås ved at kommunene blir invitert til undervisning
og opplæring i regi av spesialisthelsetjenesten og omvendt.

Hospitering
Tjenestene bør gjennomføre praktisk samhandling. Godt tilrettelagt hospi-
tering kan gi verdifull praktisk erfaring og forståelse for utfordringer i andre
tjenester.

Hospitering kan foretas ved:
•  Konsultasjonsdager , hvor ansatte i spesialisthelsetjenesten arbeider i

kommunen, og påtar seg oppgaver som kommunen selv ber om
•  Felleskonsultasjoner , hvor fastlegen eller andre ansatte i kommune-

helsetjenesten sammen undersøker og behandler pasienter
• Kommunalt personell arbeider i spesialisthelsetjenesten i en periode,

gjerne mens pasienten de har kontakt med er innlagt ved samme avdeling

Samhandlingsmetodene gir kommunen praktisk faglig støtte, uten at pasienten
sendes mellom tjenestenivåene, mens spesialisthelsetjenesten får et bredere
perspektiv på brukerens behov og livssituasjon. Kjennskap til hverandres
tjenester som også oppnås gjennom samhandlingsmetodene, vil gi et bedre
grunnlag for gode henvisninger.

Felles tjenestenettverk
Tjenestene bør, uavhengig av nivå, de nere seg som del av et felles tjeneste-
nettverk. Når tjenester ytes i sekvens, er det avgjørende at overgangene mellom

8 Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6

9 Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3

Eksempler på aktuelle
tema og problem-
stillinger for samarbeid:

• Hvordan skal vi, i vårt
lokalsykehusområde,
gi gode tilbud til rus-
påvirkede personer
som trenger akutthjelp,
men ikke medisinsk
avrusing?

• Hvordan kan vi sammen
sørge for at personer
med rusmiddelproblemer
eller psykiske lidelser
får gode akutt- og krise-
tjenester hele døgnet?
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tjenestenivåene er smidige. Ny henvisning og vurdering av rett til spesialisert
helsehjelp bør ikke være nødvendig når begge nivåene er godt kjent med
personen fra tidligere behandlingskontakt.

Tjenestene må være samstemte når de yter parallell behandling, for eksempel
ved polikliniske tjenester og oppfølging i bolig. Brukerstyrte tilbud kan være en
måte å løse dette på.

Se også kapittel 1 Brukeren som viktigste aktør og kapittel 6 Tjenester og
aktører i lokalt psykisk helsearbeid- og rusarbeid.

Bruker – og pasientforløp
Flere helseforetak har gode erfaringer med å de nere standardiserte pasient-
forløp. Forløpene beskriver samhandling og eksibilitet, avklarer ansvars-
fordeling og forventninger til tjenestene. Bruker- og pasientforløp bør omfatte
de kommunale tjenestene.

Arbeidet med bruker- og pasientforløp kan være et virkemiddel for å identi sere
tjenestetomme rom. Forløpene må utvikles i nært samarbeid mellom brukernes
representanter og ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Bruker-
og pasientforløp bør ikke standardisere innholdet i behandlingen, ut over det
basale. Tjenestene og innholdet i behandlingen må tilpasses den enkeltes behov.
Brukeren, pårørende og samarbeidende personell må involveres aktivt i valg av
behandlings-form for den enkelte. Det vil være svært uheldig om standardiserte
pasientforløp ensretter tilbud, og hindrer reell brukermedvirkning.

Tilgjengelighet
Tilgjengelighet er et viktig virkemiddel i samhandlingen mellom nivåene og
mellom enheter innenfor samme tjenestenivå. Tilgjengelig personell med
beslutnings-kompetanse i kommunen og reduserte ventetider i spesialist-
helsetjenesten bidrar til god tilgjengelighet.

Se også kapittel 5 Tilnærmingsmåter.

7.4.1 SAMHANDLINGSTILTAK PÅ INDIVIDNIVÅ

God samhandling og fordeling av oppgaver og ansvar i behandlingen av den
enkelte bruker forutsetter at tjenesteutøverne møtes for å avklare hvem som skal
gjøre hva. Behovet for koordinering må vurderes og avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Individuell plan (IP)
Brukere som trenger langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få
utarbeidet en individuell plan. Individuell plan skal alltid ta utgangspunkt i
brukerens egen oppfatning av problemene og hva han eller hun trenger for å
kunne mestre utfordringene bedre.

Se mer om IP, koordinator og koordineringsfunksjoner i kapittel 1
Brukeren som viktigste aktør.

Kriseplan
Brukere som opplever tilbakevendende kriser som krever rask og kompetent
intervensjon, bør få utarbeidet en kriseplan. Kriseplanen bør presisere varsel-
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symptomer, hvilke tiltak som skal settes inn og hvem som skal kontaktes.
Den bør være praktisk og konkret, med navngitte tjenesteytere og telefon-
nummer. Planen kan spesi sere samhandlingsmønsteret for krisesituasjoner
ved å presisere når en skal involvere ansatte i henholdsvis kommune- og
spesialisthelsetjenesten. Kriseplan bør inngå i en individuell plan.

Ambulante tjenester
Ambulante tjenester i spesialisthelsetjenesten, hvor en arbeider sammen med
brukeren i hjemmet eller der brukeren ønsker, åpner for andre arbeidsformer
med mer vekt på praktisk problemløsning, brukerens hverdagsliv og mestring.

Arbeidsformen legger til rette for tett samhandling med kommunale etater og
tjenester, og gjør det enkelt å fordele oppgaver og ansvar. Ambulante tjenester
i spesialisthelsetjenesten understøtter, men erstatter ikke kommunale tilbud.
Kommunale tjenester bør delta i planlegging og gjennomføring av ambulante
tilbud i spesialisthelsetjenesten.

Se mer om ambulante tjenester og samhandlingsteam i kapittel
5.5. Oppsøkende virksomhet på brukerens arena.

7.4.2 ARBEIDSDELING MELLOM KOMMUNALE TJENESTER
OG SPESIALISTHELSETJENESTEN

Fordelingen av ansvar og oppgaver mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
vil variere, og må tilpasses lokale forhold. Arbeidsdelingen må være kjent og
akseptert av partene. Uenighet må løses på lavest mulig nivå i forståelse med
brukernes representanter, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.
Privat-praktiserende fastlegers ansvar og oppgaver bør inngå i samarbeids-
avtalene. Samarbeidet med fastlegen må avklares før kommunen inngår avtale
om fordeling av ansvar og oppgaver med spesialisthelsetjenesten.

Organisering i distriktspsykiatriske sentre (DPS) er en nøkkelstruktur i
spesialisthelsetjenestens desentraliserte tjenester, og i samhandlingen med
kommunale tjenester. DPS har allmennpsykiatriske oppgaver som hoved-
ansvar, og det bør arbeides for at de også skal være en nøkkelstruktur i
desentralisert tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (68).

Bruker - og pasientforløp må være tilpasset den lokale organiseringen av
tjenestene. Utforming av forløp er en god anledning til å foreta nødvendige
avklaringer av ansvars- og oppgavefordelingen på overordnet nivå.

Analyser av personer som benytter mange tjenester kan være til hjelp i
fordelingen av oppgaver og ansvar. Felles undersøkelse av hvor det svikter
i tilbudet kan gi tjenestenivåene en lik forståelse av hvordan samhandlingen
og oppgavefordelingen bør være.

Bruk av videokonferanse som hjelpemiddel for å redusere avstand og tidsbruk
kan være et supplement for å gi likeverdige tjenester, spesielt i de landsdelene
hvor avstandene er store.
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» 7.5 ELEKTRONISK SAMHANDLING (E-HELSE) SOM VIRKEMIDDEL

Elektronisk samhandling og bruk av teknologi i helse- og omsorgssektoren er
et virkemiddel for å nå samhandlingsreformens mål. Informasjons- og kommu-
nikasjonsteknologi (IKT) gir helse- og omsorgspersonell tilgang til rett infor-
masjon til rett tid. Nasjonal strategi for elektronisk samhandling i helse- og
omsorgssektoren medfører ere og nye kommunikasjonsformer for bruker,
pårørende og ansatte i helse og omsorgssektoren.

Personer med psykiske helse- og/eller rusmiddelproblemer har ofte sammen-
satte behandlingsforløp hvor det er behov for lett tilgang til oppdatert informa-
sjon og kompetanseutveksling mellom aktørene. IKT er et godt virkemiddel for
å utveksle informasjon på en sikker og e ektiv måte mellom aktører og nivåer i
helse- og omsorgstjenesten. Kravene til personvern og datasikkerhet ivaretas
gjennom strategiene innen e-helse, jfr. Norm for informasjonssikkerhet i helse-,
omsorgs- og sosialsektoren.

Regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggeren» (2012) gir
klare føringer for større satsninger på digitale tjenester i det o entlige.

www.helsenorge.noer en felles inngangsport til helse- og omsorgstjenesten
på nett, hvor befolkningen får tilgang til kvalitetssikret informasjon om fore-
bygging, sykdom, behandling, pasientrettigheter og kvalitet. Tilbud om selv-
betjeningsløsninger er samlet på området «Min helse». Området kan utvides
med ere selvbetjenings-tjenester, og gir blant annet mulighet for dialog med
fastlegen og innsyn i egne helseopplysninger. Innbyggere i pilotområder får
innsyn i egen kjernejournal via Min helse i 2013.
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»7.6 ANBEFALINGER

• Den praktiske samhandlingen mellom kommune og spesialisthelse-
tjenesten, fordelingen av ansvar og oppgaver og utformingen av tjenes-
tene må tilpasses lokale forhold. Lokale variasjoner må hensyntas. Felles
utarbeidelse av bruker og pasientforløp og analyse av brukere/pasienter
med omfattende tjenestebehov kan gi tjenestenivåene en felles
forståelse for hvordan samhandling og oppgavefordeling bør være.

• Anbefalte samhandlingsmetoder bør benyttes for å gi kommunen
praktisk faglig støtte og spesialisthelsetjenesten et bredere perspektiv
på brukerens behov og livssituasjon, uten at pasienten sendes mellom
tjenestenivåene.

• Spesialisthelsetjenesten skal understøtte, ikke erstatte, kommunale
tjenester.

• Når den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan yte tilstrekkelig
og forsvarlig helsehjelp til en pasient, skal brukeren ikke henvises til
spesialisthelsetjenesten.

• DPS bør i større grad bli nøkkelstruktur i en desentralisert
spesialisthelsetjeneste for behandling av personer med rusproblemer/
rusavhengighet.

• Bedre tilgjengelighet til tjenesten kan oppnås gjennom reduksjon av
ventetid til polikliniske konsultasjoner (dag og døgnopphold), og ved
å sikre atpersonell med beslutningskompetanse til å tildele tjenester
alltid er tilgjengelig i kommunen.

• Brukerstyrte tilbud og ambulante tjenester, hvor kommune og
spesialisthelsetjenesten samhandler, bør videreutvikles.

• Tjenestene bør ta i bruk elektronisk kommunikasjon i videreutvikling
av tjenester og arbeidsformer i tråd med de nasjonale e-helse
satsningene.

• Ansatte bør informere brukere om mulighetene til å benytte nett-
baserte tjenester.

• Sårbarhet ved samhandling, samhandlingsformer og samarbeid må
tydeliggjøres i virksomhetens eget styringssystem (internkontroll-
system).
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Kommunen og spesialisthelsetjenesten er pliktig å drive systematisk arbeid for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 1. Ansvaret gjelder ledere på
alle nivåer i tjenestene. Kravet skal hindre unødig skade på pasient og bruker,
og gi økt kvalitet i tjenestene. Tjenestene må arbeide systematisk for å ivareta
brukernes og befolkningens behov, gitt økonomiske og personellmessige
rammebetingelser i den enkelte kommune eller helseforetak. Den enkelte
virksomhet må ha en systematisk tilnærming til egne og andres erfaringer i
den jevnlige utviklingen av tjenestene.

» 8.1 KVALITET OG KVALITETSARBEID

Kvalitetsbegrepet er de nert og omtalt i nasjonal strategiplan for kvalitets-
forbedring i sosial- og helsetjenesten (2005–2015) «... og bedre skal det bli!»
(161), «Nasjonal helse- og omsorgsplan» (162) og «Meld. St. 10 (2012–2013)
God kvalitet – trygge tjenester» (163) utdyper og presiserer nasjonale krav og
forventninger til kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)
trekker opp linjene for kvalitetsforbedringsarbeidet. I følge strategien inne-
bærer god kvalitet at tjenestene er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer
brukere og gir dem inn ytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter
ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. Målene er
konkretisert gjennom anbefalinger fra praksisfeltet (164), hvor følgende re
områder har særlig relevans for kvalitetsarbeidet på psykisk helse- og rusfeltet:

• Forbedre ledelse og organisasjon
• Styrke brukeren
• Styrke utøveren
• Følge med og evaluere tjenestene

Forbedre ledelse og organisasjon
Ledelsen bør iverksette og lede systematisk forbedringsarbeid. De største
utfordringene oppstår ofte i overgangene fra en tjeneste til en annen, og
forbedringsarbeidet bør gjennomføres på tvers av tjenestene. Gode styrings-

1 helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2
og spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a

Kval i tet, kom p etan se og
tjen esteu tvi kl i n g
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systemer for samhandling, forbedringsarbeid og kunnskapshåndtering er en
forutsetning for å kunne understøtte lokalt kvalitetsarbeid.

Styrke brukeren
Tjenestene skal involvere brukerne aktivt i egen behandling og i forbedring av
tjenestene. Bruker- og pårørendeorganisasjonene er naturlige samarbeids-
partnere. Det er plikt til å etablere systemer for innhenting av pasient- og
bruker-erfaringer 2. Innhenting av brukererfaringer bør foretas på enkel og
gjennomførbar måte, og brukeren bør spørres om forhold hvor det er mulig å
gjøre endringer ut i fra tilgjengelige ressurser.

Styrke utøveren
Tjenesteutøvere bør ha god kompetanse på kvalitetsforbedring, og det bør
avsettes tid og ressurser til kontinuerlig forbedringsarbeid. Systematisk
erfaringsutveksling og re eksjon over praksis og gjennomføring av
forbedringsprosjekter som involverer ulike faggrupper og nivåer, anbefales.

Følge med og evaluere tjenestene
Det bør innhentes nasjonale og internasjonale erfaringer med sikte på fram-
tidige veivalg. Omfanget av «Følge med aktiviteter» på lokalt nivå bør vurderes.

Systematisk kvalitetsarbeid er en del av den ordinære virksomheten i
helse- og omsorgstjenestene, og skal bidra til å gjøre arbeidet mer e ektivt.
Kvalitets-forbedring og pasient- og brukersikkerhetsarbeid skal inngå i
virksomhetens internkontroll 3. Lederne har ansvaret for å prioritere og lede
arbeidet med å videre-utvikle og forbedre tjenestene og kvalitetsarbeid.
Kvalitetsstrategiene kan forankres i tjenestene gjennom å utvikle en åpen
og anerkjennende kultur som støtter læring, re eksjon og forbedring. God
ledelsesforankring er avgjørende for å lykkes med å gjennomføre og vedlike-
holde forbedringsarbeid.

»8.2 METODIKK FOR KVALITETSFORBEDRING

Kvalitetsarbeidet bør gi grunnlag for systematisk, gradvis videreutvikling av
tjeneste-tilbudet. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten beskriver en
konkret metodikk i fem faser for kvalitetsforbedring på systemnivå gjennom å
involvere brukerne og gi dem inn ytelse. Beskrivelsen er nyttig i planlegging og
gjennomføring av kvalitets-arbeid. De fem fasene er forberedelse, planlegging,
utføring, kontroll og evaluering og standardisering og oppfølging av ny praksis.

Forberedelse
Forberedelsesfasen beskriver hvordan brukerne kan delta i prosessen med
å erkjenne tjenestens behov for forbedring, klargjøre kunnskapsgrunnlag
og verdier som skal styre forbedringsarbeidet og angi hvordan arbeidet bør
forankres og organiseres.

Metodikken kan gjennomføres ved å invitere ere brukerrepresentanter inn i
arbeidsgrupper eller ved bruk av fokusgrupper og dialogkonferanser hvor en
involverer mange brukere. Organiserte prosesser som fanger opp avvik, uhell
og bekymringsmeldinger erkjenner behovet for kvalitetsforbedring. Målet er å
lære, ikke å stra e enkeltpersoner eller miljøer.

2 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10
andre ledd

3 Forskrift av 20.12.2002 nr. 1731 om intern-
kontroll i helse- og omsorgstjenesten
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Planlegging
Planleggingsfasen omfatter å sette mål, utvikle måleverktøy, kartlegge
nåværende praksis, planlegge forbedret praksis og nne forbedringstiltak.
Allmenne tilsynserfaringer kan også benyttes til å speile egen virksomhet, ved
å vurdere egne tjenester i lys av kravene som stilles ved tilsyn (sårbarhets-
analyse) (14). Virksomhetene bør stimulere til sårbarhetstenkning og analyse
i egne tjenester. Medarbeiderne bør inkluderes i arbeidet, herunder til å ska e
oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på
oppfyllelse av myndighetskrav.

God planlegging øker sannsynligheten for å lykkes i utføringsfasen og evalu-
eringsfasen. Målene bør være SMARTE dvs. Spesi kke, Målbare, Ansporende,
Realistiske, Tidsbestemte og det bør være Enighet om målene. E ekt er et
sentralt kvalitetselement ved en tjeneste, og e ektmålet må oppleves som
viktig for den enkelte bruker eller for en brukergruppe.

Utføring
I utføringsfasen iverksettes tiltakene. Løsninger som har størst mulighet til
å lykkes, bør prioriteres. God informasjon og opplæring av alle involverte bør
gis før oppstart. Gjennom bruk av endringslogg og sjekklister kan endring og
utvikling følges systematisk.

Kontroll og evaluering
I den erde fasen kontrolleres og evalueres måloppnåelse, og hvorvidt det er
behov for ytterligere forbedringer. Evaluering av tjenestene bør dokumentere
e ekt av innsatsen på individ- og systemnivå. Brukerne må involveres, da
de kan ha andre kvalitetsvurderinger enn ansatte (165). Fasen er viktig for å
få bedre kunnskap om målgruppens erfaring med tilbudet som grunnlag for
videreutvikling av tjenestetilbudet.

Metoden «Bruker Spør Bruker» (166) er et godt alternativ til standardiserte
bruker-undersøkelser. En «Bruker spør Bruker» undersøkelse gjennomføres i to
trinn, hvor prosessleder (intervjuer) har brukererfaring. Det foretas først inter-
vjuer med brukere og ansatte som danner en baseline for det videre arbeidet.
Deretter arrangeres en dialogkonferanse eller en workshop, hvor brukere
og representanter for tjenesten møtes. Formålet er å nne fram til en felles
forståelse av materialet som er fram-kommet under intervjurunden, og vurdere
tjenesteutvikling og kvalitetsforbedringsarbeid ved tjenestestedet i lys av dette.

Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) (167), som anvendes i spesialisthelse-
tjenesten og i de kommunale tjenestene på individnivå og i gruppetilbud,
benytter e ektmål i brukerbehandlingen. KOR gir systematiske tilbake-
meldinger fra klienten om nytten av behandlingen og av terapiprosessen, og
kan benyttes uavhengig av behandlingsmetode. Hvis behandlingen etter en
viss tid ikke har e ekt, skiftes behandler og/eller metode. E ekten av KOR er
dokumentert (168).

Standardisering og oppfølging av ny praksis
I den femte og avsluttende fasen standardiseres og følges ny praksis opp. For
å sikre at e ektene av kvalitetsforbedringsarbeidet ikke forvitrer over tid, bør
det gjennomføres evalueringer 1-2 ganger i året. Det er et lederansvar å sikre
at resultatene følges opp og benyttes i videre forbedringsarbeid.
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4 Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 8
og spesialisthelsetjenesteloven § 3-5

5 Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1
første ledd bokstav d), spesialisthelse-
tjenesteloven § 2-2

»8.3 KOMPETANSE OG KOMPETANSEKRAV

Tjenestene skal medvirke til undervisning, praktisk opplæring, utdanning og
forskning for å sikre god kvalitet i tjenestene 4. Forsvarlighetskravet i helse-
og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven understreker
at tilstrekkelig fagkompetanse skal sikres i tjenestene 5. Mangelfull og lite
planmessig kompetanseutvikling kan ha konsekvenser for både kvalitet og
forsvarlighet i tjenestene.

8.3.1 GRUNNLEGGENDE KRAV TIL KOMPETANSE

Sammensatte årsaksforhold og stor variasjon i grad av rusmiddelavhengighet
og psykiske problemer stiller store kompetansekrav. Psykisk helsefeltet og rus-
feltet krever en erfaglig tilnærming. Ingen enkelt faggruppe vil kunne utvikle
nødvendig dybdekunnskap på alle kunnskapsfeltene.

Tjenesteutøvere som yter allmenne tjenester til personer med rusmiddel-
problemer eller psykiske helseproblemer bør ha et visst nivå av kompetanse på
rusmiddelproblemer og psykiske lidelser. I tillegg vil det være behov for personell
med særskilt kompetanse om rus- og psykiske helseproblemer på ere områder.
Det gjelder også grunnleggende kompetanse på vold og traumer, inkludert fore-
bygging av selvmord og selvskading, samt vold i nære relasjoner. Det innbefatter
å ha kompetanse på hva en kan selv, og når en bør koble andre på.

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast profesjonsnøytralitet som prinsipp
for utøvelse av de este helse- og omsorgsoppgavene, samtidig som tjenestene
innehar ulike profesjoner og yrkesgrupper. Det bør legges til rette for at
faggruppenes spesielle kompetanse supplerer og utfyller hverandre i tjeneste-
utviklingen.

Tjenesteutøvere som arbeider med personer med psykiske lidelser eller
rusmiddelavhengighet bør ha tilstrekkelig kompetanse til å forstå helheten
i problematikken, men bare erfaglige arbeidsfellesskap kan samlet rå over
den dybdekunnskapen som er nødvendig. Flerfaglige arbeidsfellesskap uten
enfaglig dominans er den beste garantien for at den enkelte fagpersonen blir
trygg på egen spesialkompetanse og er villig til å dele den med andre.

Tjenestene bør ha oversikt over nasjonale faglige retningslinjer og veiledere,
og hvilke kompetansekrav som stilles til tjenestene. For noen kommuner kan
det være nødvendig å samarbeide med andre kommuner for å tilfredsstille
kompetansekravene.

8.3.2 KOMPETANSEELEMENTER OG KUNNSKAPSBEHOV

I kapittel 5 Tilnærmingsmåter, identi seres individuelle og organisatoriske
felles-faktorer som sentrale kompetanseelementer. Kompetansen bør
omfatte:

Etikk, verdier og holdninger
Studier viser at brukerne oppfatter tjenesteutøvere som formidler håp, deler makt,
er tilgjengelige og villig til å strekke grensene, som profesjonelle utøvere (169).
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Relasjonskompetanse og relasjonsferdigheter
Relasjonskompetanse innebærer blant annet å være seg selv i yrkesrollen og
ha et bevisst forhold til hvordan egne personlige særtrekk innvirker på relasjo-
nen. Psykoterapeutisk terapi, læringsteori, nettverksteori og recoverytradisjo-
nen er kunnskapstradisjoner som har bidratt i utviklingen av relasjonsarbeidet
innen lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Evne til å identi sere og forstå problemet
Problemidenti kasjon bør skje i samarbeid med brukeren og sammen med
familie og nettverk. De lokale tjenestene bør inneha kompetanse til å identi -
sere og forstå bredden i problemets form og innhold.

Evne til å nne ressursene
Forhold utenfor terapiene har størst betydning for bedringsresultatet (95).
Brukerens omgivelser kan både fungere støttende og begrensende i bedrings-
prosesser (170). Evne og kompetanse i å nne og anvende positive ressurser
kan være avgjørende for bedringsutfall.

Metodekompetanse
Det nnes et stort antall metodiske tilnærminger innen psykisk helse og
rusfeltet. ROP-retningslinjene angir metodebredden til å omfatte kognitiv
atferdsterapi, motiverende intervju, psykoedukative tiltak og tilbakefalls-
forebygging, og viser til anbefalte behandlingsmetoder for de ulike psykiske
lidelsene. Klinikere bør beherske ulike behandlingsmetoder og tilnærminger.
Tilsvarende bør det enkelte fagmiljø tilby eller samarbeide med andre om å
tilby et utvalg av forskjellige tilnærminger, som for eksempel nettverksterapi,
familieterapi, psykoedukasjon, medikamentell terapi, psykodynamisk terapi og
kognitive metoder, for å kunne bistå brukere med ulike behov og ønsker.

Ferdigheter når det gjelder samhandling
Tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser eller rusproblemer gis fra
mange instanser og faggrupper med ulike kulturer og rutiner for saksbehand-
ling, møter, problemforståelse, arbeidsformer mv. Utøverne bør samarbeide
om tjenestetilbudet. God systemkompetanse og felles re eksjon rundt pro-
blemstillinger kan være en nøkkel i det tverrfaglige av arbeidet.

Minoritetshelsekompetanse og kompetanse på språk og andre kulturer
Både kommuner og spesialisthelsetjeneste bør tilrettelegge for kultursensitiv
og språklig tilpasset behandling. Det gjelder for den samiske befolkning og for
en økende andel innbyggere med ulik bakgrunn. Behovet for minoritetskom-
petanse tiltar. Behandlingen av psykiske problemer må unngå «kulturtolking»,
og å se årsakssammenhenger mellom problem og etnisk bakgrunn. Nasjonal
strategi om innvandreres helse 2013 – 2017 « Likeverdige tjenester – God helse
for alle» legger til rette for økt kompetanse om innvandrergruppers spesielle
helseutfordringer, og om kulturelle og språklige utfordringer som opptrer i møtet
mellom pasienter med innvandrerbakgrunn og helse- og omsorgstjenesten (171).

Se også kapittel 6 Tjenester og aktører i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fagkompetanse
Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid bygger på en sosialfaglig, helsefaglig,
medisinsk, psykiatrisk, psykologisk og omsorgsfaglig kompetanse og tilnærming.

Kompetansebehov
i lokalt psykisk helse
og rusarbeid

• Sosialfaglig og
samfunnsvitenskapelig
kompetanse
– er nødvendig for å
forstå de sosiale, kul-
turelle og økonomiske
sidene ved avhengighet
og psykiske lidelser
– for å bygge den sosiale,
kulturelle og økono-
miske kapitalen som er
nødvendig for å redusere
eller mestre problemer

• Helsefaglig
kompetanse
– er nødvendig for å
behandle og lindre
rusmiddelproblemer og
somatiske og psykiske
helseproblemer

• Medisinsk og nevro-
psykologisk kompe-
tanse
– er nødvendig for å
identi sere og behandle
de nevrobiologiske og
nevrokognitive følgene
av rusmiddelmisbruk/
avhengighet og psykiske
lidelser

• Medisinsk og
psykiatrisk kompe-
tanse
– er nødvendig for å
identi sere, diagnos-
tisere og behandle
psykiske lidelser og
rusmiddelproblemer,
samt gjennomføre
somatiske under-
søkelser og styre medi-
kamentell behandling
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6 Helsepersonelloven §§ 4 og 16

Kompetansebehov
i lokalt psykisk helse
og rusarbeid (forts)

• Psykologisk
kompetanse
– er nødvendig for å
identi sere, diagnos-
tisere og behandle
psykiske vansker og
lidelser, samt utvikle
motivasjon for endring

»8.4 KOMPETANSEUTVIKLING

Kompetanseutvikling er både et individuelt ansvar og et virksomhetsansvar 6.

Kommunen kan via kompetansekartlegging identi sere virksomhetens gene-
relle og spesielle kompetanse på rus- og psykisk helseområdet. Kartleggingen
vil avdekke eventuelle kunnskapsmangler, og gi grunnlag for å analysere og
planlegge framtidig kompetansebehov. Strategisk kompetanseheving er et
lederansvar, som må styres ut i fra virksomhetens samlede kunnskapsgrunnlag.
Det bør utarbeides kompetanseplaner som angir ansvar, tidsperspektiv, ressurs-
behov og gjennom-føring. Rekruttering, videre- og etterutdanning, kollega-
veiledning, faglige nettverk og hospitering er eksempler på tiltak som kan inngå i
planen. Bruk av samarbeids-arenaer for å utveksle erfaring, kunnskap og kompe-
tanse, hvor både forskning og praksiseksempler inngår, kan være nyttig (172).

8.4.1 FAG- OG TJENESTEUTVIKLING

Lovverk, nasjonale reformer, retningslinjer og veiledere er virkemidler som
skal sikre innbyggere et likeverdig tjenestetilbud. Kravet om likeverdighet
krever tilpasninger av tjenestene til lokale behov og forutsetninger basert på
kunnskap om lokale problemer og ressurser. Tjenestene bør utnytte lokale
ressurser til lokalbasert og innovativ tjenesteutvikling til beste for brukere,
til inspirasjon for tjenesteutvikling andre steder og i videreutvikling av nasjo-
nale rammevilkår, retningslinjer og veiledere. Frivillig sektor kan også være en
naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet.

Kommunen og den lokale spesialisthelsetjenesten bør sammen framstå
som aktiv kunnskapsprodusent og vurdere hvordan man som ledd i kvalitets-
forbedring og tjenesteutvikling kan delta i forskning og fagutvikling.
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» 8.5 ANBEFALINGER

• Kvalitetsarbeid må være en viktig og integrert del av et systematisk
arbeid med å sikre og forbedre tjenestene.

• Brukeres erfaringer skal anvendes aktivt i kvalitetsarbeidet sammen
med tjenesteutøvernes faglige kunnskap og deres erfaringer fra det
daglige arbeidet 7.

• Virksomheten bør stimulere til sårbarhetstenkning og analyse i egne
tjenester, og medarbeiderne bør inkluderes i arbeidet.

• Allmenne tilsynserfaringer kan benyttes til å speile egen virksomhet.
• Den enkelte virksomhet må ha en systematisk tilnærming til egne og

andres erfaringer i den jevnlige utviklingen av tjenestene.
• Tjenestene bør legge stor vekt på gode prosesser for kvalitetsarbeid

og kompetanseutvikling som nøkkelledd i utviklingen av tjenesten, og
som bidrag til godt arbeidsmiljø.

• Bemanningsplanlegging må sørge for tilstrekkelig kvali sert personell
sett i forhold til de faglige utfordringene som virksomhetens tjeneste-
mottakere utgjør.

7 helse- og omsorgstjenesteloven, § 3-10
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 9

Lovgrunnlaget

» 

Kapittelet redegjør for noen hovedpunkter  

i lovgrunnlaget for helse- og omsorgstjenestene.  

Hovedfokus er kommunenes og de regionale 

helse foretakenes lovpålagte sørge-for-ansvar for 

 tjenester, med særlig vekt på ansvaret for å yte 

 tjenester til personer med psykiske problemer  

eller lidelser og/eller rusmiddelproblem.  

En hovedmålsetning for helse- og  omsorgstjenestene 

er at befolkningen skal sikres lik tilgang til gode 

og  likeverdige tjenester, uavhengig av diagnose, 

 alder, kjønn, personlig økonomi og bosted. Helse- og 

 omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven 

er sentrale tjenestelover som skal bidra til dette. Andre 

lover som er relevante for lokalt psykisk helsearbeid og 

rusarbeid er blant annet lov om sosiale tjenester i NAV, 

lov om psykisk helsevern, folkehelseloven, tannhelse-

tjenesteloven, smittevernloven og sprøyteromsloven.
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» 9.1 HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjeneste-
loven) trådte i kraft 1.1.2012. Loven følger opp Samhandlingsreformen, og
innebærer en harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen.
Tjenester som tidligere var regulert i sosialtjenesteloven eller i kommunehelse-
tjenesteloven, er nå helse- og omsorgstjenester med felles regler i helse- og
omsorgstjenesteloven. Det overordnede formålet med et harmonisert regelverk
er å legge til rette for et felles verdigrunnlag, bedre samhandling, større tverr-
faglig samarbeid og helhetlige løsninger i kommunene og med andre tjenester.

Kommunens ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys
nødvendige helse- og omsorgstjenester 1. Dette overordnede ansvaret for
å «sørge-for» tjenester innebærer at kommunen har et ansvar for å gjøre
tjenestene tilgjengelige for dem som har rett til å motta tjenester. Kommunen
skal planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at
tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav i lov eller forskrift 2.

Oppholdsprinsippet er lagt til grunn både for ansvaret om å yte tjenestene, og
ansvaret for å nansiere tjenestene 3. For å understreke kommunens ansvar for
personer med psykiske problemer og rusmiddelproblemer, er dette ansvaret
presisert i loven4. Å sørge for tjenester til disse pasient- og brukergruppene er
en integrert del av kommunens plikt til å yte helse- og omsorgstjenester.

Loven tydeliggjør kommunens virksomhetsansvar for å tilby forsvarlige
tjenester 5. Kravet fremhever at tjenestene skal være helhetlige og koordi-
nerte, verdige, og at tilstrekkelig fagkompetanse må sikres i tjenestene.

Også ansvaret for det helsefremmende og forebyggende arbeidet er tydeliggjort
i helse- og omsorgstjenesteloven6. Kommunen har ansvar for å forebygge både
somatiske, psykiske og rusrelaterte problemer. Det er ikke tilstrekkelig med en rent
helsefaglig eller medisinsk tilnærming. Kommunen må også sikre en sosialfaglig og
helhetlig tilnærming. Den må sikre nødvendig samarbeid med andre tjenester 7, og
inngå samarbeidsavtale med regionalt helseforetak eller helseforetak8.

1 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
første ledd

2 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
tredje ledd

3 Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 11

4 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
andre ledd

5 Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1

6 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3

7 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4

8 helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6

Lovgru n n l aget
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Kommunens plikt til å tilby eller yte helse- og omsorgstjenester
Helse- og omsorgstjenesteloven angir primært rammene for kommunens
ansvar9. Kommunen kan i stor grad selv organisere sine tjenester på en måte
som sikrer den enkelte en helhetlig helse- og omsorgsfaglig vurdering, og
en individuell oppfølging og behandling. Hvilke tjenester kommunen plikter
å gjøre tilgjengelig for befolkningen vil følge av en tolkning av begrepet
«nødvendige helse- og omsorgstjenester» i § 3-1 første ledd og de øvrige
bestemmelsene i kapittel 3. For å de nere og tydeliggjøre begrepet
«nødvendige helse- og omsorgstjenester» inneholder særlig § 3-2 en
nærmere angivelse av de oppgaver som typisk faller inn under kommunens
lovpålagte sørge-for-ansvar 10. Kommunens plikt til å yte nødvendige helse-
og omsorgstjenester må også ses i sammenheng med forsvarlighetskravet 11

og den individuelle retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester som
følger av pasient- og brukerrettighetsloven 12.

Kommunens plikt til å tilby eller yte tjenester til personer med psykiske
problemer og/eller rusmiddelproblemer, gjelder alle typer tjenester etter
loven. Kommunens ansvar for tjenester innebærer et likeverdig ansvar for alle
pasient- og brukergrupper. Loven er i all hovedsak profesjonsnøytral. Tjenester
til personer med rusmiddelproblemer og psykiske problemer kan ytes av ulike
profesjoner, innenfor kravet til faglig forsvarlighet.

»9.2 SPESIALISTHELSETJENESTELOVEN

Spesialisthelsetjenesteloven trådte i kraft 1.1.2001. Innføring av helse- og
omsorgs-tjenesteloven medførte endringer i spesialisthelsetjenesteloven og
en rekke andre lover.

Spesialisthelsetjenesteloven regulerer spesialisthelsetjenestens plikt til å
sørge for nødvendig spesialisthelsetjeneste 13. Ansvaret omfatter alle pasient-
grupper, herunder personer med psykiske problemer og rusmiddelproblemer.

De regionale helseforetakenes ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehand-
ling (TSB) er presisert i spesialisthelsetjenesteloven 14. TSB krever tverrfaglig
tilnærming med bidrag fra ulike faggrupper. Psykisk helsevern er regulert i
egen lov om psykisk helsevern15. Tjenestene som ytes må alltid være i samsvar
med faglig forsvarlighet 16.

»9.3 FORHOLDET TIL ANNEN HELSE- OG OMSORGSLOVGIVNING

Helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven er pliktlo-
ver eller såkalte tjenestelover som omhandler det o entliges plikter til å tilby
tjenester. Retten til å motta slike tjenester reguleres av pasient- og bruker-
rettighetsloven. Loven gir rettigheter til både pasienter 17 og brukere 18.

Andre sentrale lover er helsepersonelloven, helseregisterloven, lov om statlig
tilsyn og forvaltningsloven. Felles for lovene er at de gjelder både den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Personellets yrkesutøvelse er regulert i helsepersonelloven. Det er presisert i

9 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1

10 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
første ledd

11 Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1

12 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

13 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1

14 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a nr. 5

15 Lov om psykisk helsevern av 1.1.2001

16 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2

17 Se de nisjon i pasient- og brukerrettighets-
loven § 1-3 bokstav a

18 Se de nisjon i pasient- og brukerrettighets-
loven § 1-3 bokstav f
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19 Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1

20 FOR-2011-12-16-1393 Forskrift om helse-
personellovens anvendelse for personell
som yter tjenester etter lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester § 2

21 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7

22 Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn
med helse- og omsorgstjenesten m.m
(helsetilsynsloven)

23 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
andre ledd

24 Prop. 91 L punkt 15.5.8, s.187-189

25 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2,
første ledd nr. 4

26 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
andre ledd

27 Sosial- og helsedirektoratet Rundskriv
IS-17/2004 Vedrørende utskrivning
av pasienter fra døgnopphold i psykisk
helsevern

helse- og omsorgstjenesteloven at helsepersonelloven gjelder for alt personell
som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven 19. Dette innebærer
at både helse- og omsorgspersonell (inkludert sosialpersonell) er omfattet av
helsepersonellovens bestemmelser, med mindre det er gjort særskilt unntak.
Personellet har en rekke plikter i medhold av helsepersonelloven. Blant annet
gjelder dette plikt til forsvarlig yrkesutøvelse, veiledningsplikt, opplysnings-
plikt, meldeplikt, taushetsplikt og journalføringsplikt. Unntak fra journal-
føringsplikt er gjort for visse grupper 20.

» 9.4 KLAGE- OG TILSYNSORDNING

Reglene om klage på helse- og omsorgstjenester er samlet i pasient- og
brukerrettighetsloven 21. Mottakere av helse- og omsorgstjenester har adgang
til å klage over både manglende oppfyllelse av materielle rettigheter og
manglende oppfyllelse av prosessuelle rettigheter. Klagen skal sendes til den
som har tru et vedtaket eller avgjørelsen.

Fylkesmannen er felles klageinstans for den kommunale helse- og omsorgs-
tjenesten og spesialisthelsetjenesten. Fylkesmannen er også tilsynsmyndighet.
Statens helsetilsyn har det overordnede klage- og tilsynsansvaret for tjenestene22.

» 9.5 OFTE STILTE SPØRSMÅL

Har kommunen ansvar for personer med psykiske problemer og rusmiddel-
problemer?
Også tidligere kommunehelsetjenestelov ga kommunen ansvar for disse
brukergruppene, men i helse- og omsorgstjenesteloven er brukergruppene
nevnt eksplisitt 23. Kommunens ansvar for psykisk helsetjeneste og rustjeneste
er omhandlet i eget punkt i lovproposisjonen 24. Kommunens ansvar når det
gjelder disse brukergruppene er dermed helt klargjort.

Har kommunen ansvar for utredning, diagnostisering og behandling av
personer med psykiske problemer og rusmiddelproblemer?
Helse- og omsorgstjenesteloven fastslår at kommunen har ansvar for utred-
ning, diagnostisering og behandling 25. Sammenholdt med lovens presisering
av ansvaret for personer med psykiske problemer og rusmiddelproblemer 26, gir
loven kommunen et klart ansvar for utredning, diagnostisering og behandling
av disse brukergruppene. Dette omfatter personer med ruslidelser og psykiske
lidelser. Ved behov skal kommunen henvise til spesialisthelsetjenesten.
Kommunen har et oppfølgingsansvar både før, under og etter behandling i
spesialisthelsetjenesten. Oppfølgingen må være helhetlig og forsvarlig, og
omfatte nødvendig samarbeid med andre tjenester og aktører. For eksempel
vil dette gjelde etter utskrivning fra institusjon i spesialisthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten skal samarbeide med kommunen om en forsvarlig
oppfølging av pasienten. Se også direktoratets sjekkliste med anbefalte
spørsmål knyttet til pasienten og videre oppfølging før utskrivning av
pasienter fra døgnopphold i psykisk helsevern27.

Hvilken plikt har kommunen til sosialfaglig arbeid?
Ansvaret for sosialfaglig arbeid og sosiale tjenester er videreført som plikter
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for kommunen, også etter harmoniseringen av helse- og sosiallovgivningen
i 2012. Dette er gjort på den måten at de kommunale oppgavene og tjenes-
tene som tidligere fremkom av sosialtjenesteloven er innlemmet i helse- og
omsorgstjenesteloven. Ansvaret refererer seg nå til fellesbegrepet helse- og
omsorgstjenester. Dette omfatter både pleie- og omsorgstjenester og sosiale
tjenester. Det er understreket i lovens forarbeider at begrepet helse- og
omsorgstjenester ikke skal innsnevre forståelsen av det sosialfaglige arbeidet.
Det sosialfaglige arbeidet er også fremhevet i formålsbestemmelsen i loven.
I tillegg er sosialbegrepet benyttet i ere av bestemmelsene i kapittel 3 om
kommunens ansvar for tjenester. Det juridiske begrepet «sosiale tjenester»
er imidlertid forbeholdt lov om sosiale tjenester i NAV. Denne loven regulerer
ulike sosiale tjenester som ligger til NAVs ansvarsområde, og som ble utskilt fra
sosialtjenesteloven i 2010.

Hva ligger i kommunens ansvar for oppfølging i bolig?
Kommunen har plikt til å sørge for nødvendige oppfølgingstjenester i bolig.
Aktuelle tjenester er blant annet råd og veiledning, helsetjenester i hjemmet,
og personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring 28. Disse
tjenestene vil for eksempel ytes fra hjemmetjenesten, herunder hjemmehjelp
og hjemmesykepleie, eller fra psykisk helsetjeneste, rustjeneste eller øvrige
helse- og omsorgstjenester.

Det er den enkeltes individuelle behov som er utgangspunktet for hvilke typer
tjenester kommunen skal yte i bolig. Det kan dreie seg om behov for en enkelt
type tjeneste, eller behov for en rekke ulike og samtidige tjenester. Det sosial-
faglige arbeidet er en sentral del av kommunens ansvar for oppfølging i bolig.

Når gjelder forvaltningslovens regler om enkeltvedtak?
Forvaltningsloven kapittel IV og V om forberedelse, utforming og underretning
om enkeltvedtak gjelder som hovedregel ikke for vedtak etter pasient- og bruker-
rettighetsloven kapittel 229. For eksempel vil en konsultasjon hos fastlegen og
utarbeidelse av IP ikke omfattes av forvaltningslovens regler om enkeltvedtak.

Reglene gjelder imidlertid for vedtak om bestemte tjenester hvis hjelpen
forventes å vare lenger enn to uker30. Dette er et sentralt unntak fra lovens
hovedregel, og medfører krav om enkeltvedtak for følgende tjenester: helse-
tjenester i hjemmet, personlig assistanse, plass i institusjon, avlastnings-
tiltak, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. For eksempel vil
booppfølgingstjenester kunne omfatte «personlig assistanse» og/eller
«helsetjenester» i hjemmet», og derved kreve enkeltvedtak når tjenestene
forventes å vare lenger enn to uker.

Hvem har ansvar for å ska e boliger til vanskeligstilte?
NAV-kontoret har plikt til å ska e midlertidig botilbud til den enkelte 31. NAV-
kontoret skal også medvirke til å ska e boliger til vanskeligstilte personer som
ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet 32.Tilsvarende har også
helse- og omsorgstjenesten i kommunen et ansvar for å medvirke til å ska e
boliger til vanskeligstilte 33.

Hvilken rett har den enkelte til helse- og omsorgstjenester fra kommunen?
Rettighetsbestemmelsene er samlet i pasient- og brukerrettighetsloven.
Pasient- og brukerrettighetsloven gir rett til øyeblikkelig hjelp og nødvendige

28 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

29 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7
første ledd

30 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7
andre ledd

31 Lov om sosiale tjenester i NAV § 27

32 Lov om sosiale tjenester i NAV § 15

33 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7
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helse- og omsorgs-tjenester fra kommunen34. Loven gir også rett til øyeblikkelig
hjelp og nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 35. Pasient og bruker
har krav på nødvendig hjelp av forsvarlig standard, basert på en individuell
helsefaglig og/eller omsorgsfaglig vurdering av behov36. Omfang og nivå på
tjenestene beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Hvilken adgang har kommunen til å vektlegge økonomiske hensyn ved
tildeling av tjenester?
Rettskravet på nødvendige helse- og omsorgstjenester er ikke ubegrenset.
Hjelpen må være nødvendig, og det må ligge innenfor kommunens muligheter
å yte den. Behovet til den enkelte vil måtte veies opp mot fellesskapets behov,
og det kan legges vekt på kommunens økonomiske ressurser.

Selv om det foreligger en viss ressursbegrensning i kommunens plikt til å
tilby tjenester, vil kommunen aldri kunne gå under den norm som følger av
forsvarlighetskravet i det enkelte tilfellet («Fusa-dommen»(173)). Dette er et
minstekrav som kommunen ikke kan gå under med henvisning til dårlig økonomi.

Det er en forutsetning at behov for nødvendig helsehjelp som krever annen
kompetanse enn den kommunen kan eller skal tilby, henvises til spesialisthelse-
tjenesten.

Vil rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester gi rett på en bestemt
type tjeneste fra kommunen?
Selv om en person har rettskrav på nødvendige helse- og omsorgstjenester 37,
betyr ikke det at vedkommende har krav på en bestemt type tjeneste fra
kommunen. Det er kommunen som må vurdere, og i utgangspunktet beslutte,
hva slags hjelp som skal tilbys ut fra de tilbudene og ressursene kommunen
har. Slik sett kan en kommune fatte vedtak om tilbud om helsetjenester i
hjemmet, fremfor tildeling av plass i institusjon, under forutsetning av at det
innebærer et forsvarlig tilbud. Tjenestene må alltid sikre den enkeltes rett til
brukermedvirkning 38.

Hva vil være et forsvarlig tjenestetilbud?
Om et tilbud kan betegnes som forsvarlig vil bero på en helsefaglig og/eller
sosialfaglig vurdering i det enkelte tilfellet. For eksempel: Hvis plass i institu-
sjon er eneste alternativ for at hjelpen er å anse som forsvarlig i det konkrete
tilfellet, vil vedkommende pasient eller bruker ha et rettskrav på opphold i
institusjon.

Kommunens plikt til å tilby visse tjenester etter helse- og omsorgstjeneste-
loven kapittel 3, særlig § 3-2 første ledd, vil være veiledende for hva en person
med rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester kan forvente av tilbud fra
kommunen.

34 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a
andre ledd

35 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b

36 Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2

37 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

38 Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1
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»10.1 VEDLEGG: NASJONALE FAGLIGE RETNINGSLINJER OG VEILEDERE INNEN PSYKISK HELSE OG RUS

Nasjonale faglige retningslinjerinneholder anbefalinger knyttet til forebygging, diagnostikk, behandling og/eller
oppfølging av pasient-, bruker eller diagnosegrupper innenfor helse- og omsorgstjenestene. Retningslinjer skal
som faglig normerende langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Vesentlig avvik fra anbefalt praksis bør
være basert på en konkret og begrunnet vurdering, og nedfelles i journal eller lignende.

Nasjonale faglige veiledereomtaler og beskriver et fagområde på et generelt og overordnet nivå, men kan også
inneholde råd og anbefalinger for håndtering av spesi kke tilstander innen dette fagområdet. Formålet er å stimu-
lere til videreutvikling og forbedring av tjenestetilbudet.

Helsedirektoratet er eneste aktør med mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retnings-
linjer og veiledere, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 12-.5. Alle nasjonale faglige retningslinjer
og veiledere kan lastes ned på www.helsedirektoratet.no\publikasjoner

Retningslinjer
1. Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialist-

helsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1561.
2. Veiviser i møte med helsepersonell: informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon.

Oslo: Helsedirektoratet; 2010. IS-1832.
3. Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. Oslo: Helsedirektoratet; 2012.

IS-1925.
4. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk

lidelse - ROP-lidelser: sammensatte tjenester – samtidig behandling. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1948.
5. 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-0352.
6. Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til

barnet når skolealder. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1876.
7. Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet. Oslo: Helsedirektoratet;

2010. IS-1701.
8. Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet;

2008. IS-1511.
9. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser.

Oslo: Helsedirektoratet; 2013. IS-1957.
10. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. Oslo: Helsedirektoratet; 2009.

IS-1580.
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Veiledere
1. Fra bekymring til handling: en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet. Oslo: Helsedirektoratet; 2010.

IS-1742.
2. Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. IS-1362.
3. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Oslo:

Helsedirektoratet; 2013. IS-2022.
4. Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB): rapportering til Norsk

pasientregister. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. rev. utg. IS-1787.
5. Distriktspsykiatriske sentre: med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen.

Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006. IS-1388.
6. Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. IS-1971.
7. Psykisk helsevern for voksne. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. IS-1582.
8. Prioriteringsveileder: tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-2043.
9. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1810.
10. Etter selvmordet: veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord. Oslo:Helsedirektoratet; 2011. IS-1898.
11. Pårørende – en ressurs: veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester.

Oslo: Helsedirektoratet; 2008. IS-1512.
12. Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. IS-1570.
13. Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2007. IS-1405.
14. Veileder for kommunale frisklivssentraler: etablering og organisering. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1896.
15. Kosthåndboken: veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1972.
16. Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2006.

IS-1040.
17. Samhandlingsreformen: lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak /

helseforetak. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2011.

Retningslinjer og veiledere under arbeid og planlegging:
• Retningslinje ADHD (revisjon fra veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD til retningslinje)
• Veileder for tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige, jf. helse- og omsorgsloven §§10-10-10-4
• Retningslinje for avrusing fra rusmidler og vanedannende legemidler
• Retningslinje for tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Retningslinje for utredning og behandling av spiseforstyrrelser
• Retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT)
• Veileder for av opioider i behandling av langvarige ikke-maligne smerter, revisjon (IS-2077)
• Veileder for rusmestringsenheter i fengsel
• Veileder om organsiering og videreutvikling av tjenester for forebygging, utreding og behandling

av eldre med psykiske lidelser, Helsedirektoratet, (IS-2099)
• Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner
• Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester (IS 1512)

som omfatter rusfeltet.
• Råd for organisering og praksis i ambulante akutteam (IS-1388, supplement til DPS-veileder)
• Vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet. IS-2014

Retningslinjer og veiledere revideres når det er behov for oppdatering på bakgrunn av ny kunnskap.
En måte å holde seg oppdatert på er å abonnere på nyheter fra Helsedirektoratet, www.helsedirektoratet.no

Rapporter
• Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Oslo: Helsedirektoratet

Under publisering 2014. IS- 2156
• Opptrappingsplanen for rusfeltet: resultat og virkemeidler. Oslo: Helsedirektoratet; 2012. IS-1999.
• Brukermedvirkning - psykisk helsefeltet: mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. Oslo:

Sosial- og helsedirektoratet; 2006. IS-1315.
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• Psykologer i kommunene: barrierer og tiltak for økt rekruttering. Oslo: Helsedirektoratet; 2008. IS-1565.
• Allmennlegetjenesten og psykisk helse. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1655.
• Grønningsæter AB, Nielsen RA. Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. IS-1857.
• Kvalitet og kompetanse: ... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli

bedre. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1914.

Andre nyttige publikasjoner utgitt av Helsedirektoratet
• Brosjyre «Pårørendes rettigheter» IS-2145 Informasjon til pårørende av pasienter med psyksike lidelser og

rusproblemer, Helsedirektoratet; 2014
• Brosjyre «Pårørendes rettigheter» IS-2146 En oversikt for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og

rustiltak, Helsedirektoratet; 2014
• Selvhjelpsbrosjyre «Sov godt – gode råd for bedre søvn» Helsedirektoratet; 2013. IS-0402
• Fysisk aktivitet og psykisk helse: et tipshefte for helsepersonell om tilrettelegging og planlegging av fysisk

aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer. Oslo: Helsedirektoratet; 2010.
• Bahr, R. red. Aktivitetshåndboken: fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Oslo: Helsedirektoratet; 2009. IS-1592.
• Tillit, tid, tilgjengelighet: tett individuell oppfølging av mennekser med behov for sammensatte tjenester.

Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1918.
• Lav terskel - høy kvalitet: en profesjonell tilnærming til mennesker med rusrelaterte problemer.

Oslo: Helsedirektoratet; 2010. IS-1809.
• Aakerholt A. ACT-håndbok. Brumunddal: Kompetansesenter - region øst; 2010. Tilgjengelig fra: www.rus-ost.no/

docs/00000795/ACT-h%C3%A5ndbok%202010_webutgave_NY_isbn.pdf
• Enkle råd når livet er vanskelig. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-0250.
• Medarbeider med brukererfaring: en ressurs. Oslo: Nav og Helsedirektoratet; 2011. IS-1927.
• ...og bedre skal det bli! nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten: til deg som leder og

utøver. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2005. IS-1162.
• ... og bedre skal det bli ! : hvordan kommer vi fra visjoner til handling? : praksisfeltets anbefalinger for

å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2007. IS-1502.
• Hvordan holde orden i eget hus: internkontroll i sosial- og helsetjenesten.

Oslo: Helsedirektroatet; 2009. rev. utg. IS-1183.

Ved nettsøk og bestilling av publikasjoner kan IS-nummeret benyttes.
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» 10.2 VEDLEGG: KUNNSKAPS- OG KOMPETANSESENTRE 

Kunnskaps- og kompetansesentre  

NSSF Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF)

NKVTS Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

RVTS Nord Regionsenter ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – Nord

RVTS Sør Regionsenter ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – Sør

RVTS Øst Regionsenter ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – Øst

RVTS Vest Regionsenter ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – Vest

RVTS Midt Regionsenter ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – Midt

NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (for voksne i kommunene)

Erfarings kompetanse Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

SfK Senter for Krisepsykologi AS – Bergen

KORUS Oslo Kompetansesenter rus – region Oslo

KORUS Sør Kompetansesenter rus – region Sør

KORUS Øst Kompetansesenter rus – region Øst

KORUS Vest Bergen Kompetansesenter rus – region Vest Bergen

KORUS Vest Stavanger Kompetansesenter rus – region Vest Stavanger

KORUS Midt Kompetansesenter rus – region Midt-Norge

KORUS Nord Kompetansesenter rus – region Nord

Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

RBUP Øst og Sør Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør

RKBU Midt-Norge Regionalt kunnskapssenter for barn og unge helse Midt-Norge

RKBU Nord Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord 

RKBU Vest Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest

NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU)

2 av flere nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten:

ROP Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser 

TSB Nasjonal kometansetjeneste for tverrfaglig spesialistert rusbehandling (TSB)

Kunnskaps- og kompetansesentre er sentrale i myndighetenes satsning på å styrke kompetansen i kommunesektoren 
på politisk prioriterte områder, og på tvers av tjenesteområder.  De er opprettet for å styrke kompetansen i tjenestene 
på kunnskapssvake områder. Sentrene arbeider med målrettet forskning, kunnskapshåndtering, implementering, 
undervisning, veiledning og annet kvalitetsfremmende arbeid.  De skal også gi kunnskapsstøtte til beslutningstakere. 

Det pågår en gjennomgang av alle sentrene utenfor spesialisthelsetjenesten, hvor målet med gjennomgangen er 
en bedre ressursutnyttelse, mer helhetlig og tettere samhandling mellom aktørene på feltet og at man til enhver 
tid har de kompe tansesentra tjenestene har behov for. 
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» 10.3 VEDLEGG: BRUKER- OG PÅRØRENDEORGANISASJONER 

Oversikten viser mangfoldet av bruker – og pårørendeorganisasjoner innen rus feltet og psykisk helsefeltet, og 
er laget ut fra hvilke organisasjoner som mottok tilskudd fra Helsedirektoratet i 2013. Det etableres jevnlig nye 
 organisasjoner innen feltet, så listen er ikke uttømmende.    

Navn organisasjoner Webadresse  

ADHD Norge www.adhdnorge.no 

A-LARM www.a-larm.no 

ANANKE Norsk OCD forening www.ananke.no 

Angstringen Norge www.angstringen.no 

Aurora støtteforening www.aurora-stotteforening.no 

Autismeforeningen i Norge www.autismeforeningen.no 

BAR Barn av rusmisbrukere www.barweb.no 

Bipolarforeningen Norge www.bipolarforeningen.no 

Blålys – Landsforeningen for seksuelt misbrukte www.blalys.no 

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) www.fhn.no 

Harry Benjamin ressurssenter www.hbrs.no 

Hvite Ørn www.hviteorn.no 

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser www.iks.no 

Landsforbundet mot stoffmisbruk www.motstoff.no 

Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) www.wso.no 

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse www.lpp.no 

LAR nett www.larnett.no 

LEVE – landsforeningen for etterlatte ved selvmord www.leve.no 

Marborg www.marborg.no 

Mental Helse www.mentalhelse.no 

Mental Helse Ungdom www.mhu.no 

Norsk Tourette forening www.touretteforeningen.no 

Organisasjonen voksne for barn www.vfb.no 

ProLAR www.prolar.no 

RIO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon www.rio.no 

Rådgivning om spiseforstyrrelser  www.nettros.no

Wayback www.wayback.no 

Rådet for psykisk helse og Fagrådet på rusfeltet er frittstående ideelle paraply organisasjoner hvor både tjeneste-
ytere og bruker-, pårørende-, fag- og interesseorganisasjoner er medlem. 

Rådet for psykisk helse www.psykiskhelse.no
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Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon  www.rusfeltet.no

 

» 10.4  VEDLEGG: OVERSIKT OVER SENTRALE AKTØRER OG TJENESTER I LOKALT  
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID 

Tjeneste/aktør Målgruppe Ansvar og oppgaver 

Aktører og tjenester i kommunen 

Enhet/avdeling for  psykisk 
helse- og rusarbeid

Enhet/avdeling for rusarbeid

Enhet/avdeling for psykisk 
helsearbeid

•  Personer med rus middel-
problemer/avhengighet

•  Personer med psykiske   
vansker/lidelser

•  Personer med samtidige 
 psykiske- og rusmiddel-
problemer (ROP-lidelser)

•  Utredning og vurdering

•  Behandling

•  Rehabilitering

•  Oppfølging i bolig

•  Hjemmetjenester

•  Dagtilbud

•  Arbeidstiltak

•  Støttekontakt

•  IP- koordinator

•  Nettverks- og familiearbeid

Fastlegen •  Hele befolkningen •  Dekke behovet for allmennhelsetjenester;  
dagtid iht. liste

•  Individrettet  forbyggende arbeid,  
undersøkelse og  behandling

•  Foreskrivning av  
medisiner

•  LAR i samarbeid med sosialtjenesten  
og  spesialisthelsetjenesten

•  Henvise til andre  
instanser

•  Medvirke i IP,  ivareta medisinsk faglig  koordinering

Legevakt •  Hele befolkningen •  Øyeblikkelig medisinsk hjelp
•  Diagnostisere, stabilisere og behandle akutte 

tilstander
•  Vurdere behovet for videre behandling  

i sykehus

Lavterskel helsetilbud •  Rusmiddelavhengige og 
 personer med samtidige lidelser 
og omfattende helseproblemer

•  Rådgivning og veiledning
•  Samtaler
•  Distribusjon av sprøyter/ kanyler
•  Sårstell
•  Vaksinering
•  Prøvetaking
•  Ernæringstiltak
•  Tannhelsetilbud
•  Prevensjon
•  Overdoseberedskap
•  Smittevern
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Psykologer i kommunens    
helse- og omsorgs tjenester

•  Personer med lette og moderate 
psykiske  vansker og lidelser

•  Personer med lettere rusmid-
delproblemer

•  Familier med psykiske vansker 
eller rusmiddelproblemer

•  Helsefremmede og forebyggende arbeid
•  Systemarbeid
•  Grupperettede tiltak
•  Tidlig intervensjon
•  Utredning og behandling
•  Veiledning av personellgrupper i kommunen

«Rask psykisk helsehjelp» – 
piloter

•  Personer med ulike angst-
problemer, og/eller depresjon 
av lett til moderat grad, evt.  
med søvnproblemer i tillegg

•  Veiledet selvhjelp og kognitiv terapi

Omsorgstjenester

Helsetjeneste i hjemmet/ 
Hjemmesykepleien

•  Hjelpetrengende og alvorlig 
syke personer

•  Døgnbasert helsetjeneste i hjemmet

Personlig assistanse,  
praktisk bistand:
•  BPA
•  Støttekontakter

•  Personer med behov for hjelp 
eller assistanse

•  Praktisk hjelp og bistand

Omsorgslønn/avlastningstiltak •  Pårørende med særlig tyngende 
omsorgs oppgaver

•  Hjelpetrengende og alvorlig 
syke personer

•  Deltar i fritidsaktiviteter
•  Ytelse/avlastningstiltak rettet mot pårørende

Heldøgns helse- og 
 omsorgs tjeneste
•  Trygghetsplasser

•  Personer som opplever det 
 vanskelig å være i eget hjem

•  Sykehjem/rusinstitusjon 
•  Omsorgsbolig/bofellesskap med heldøgn tilbud
•  Brukerstyrt heldøgn  helse- og omsorgstilbud  

Ergo- fysioterapi •  Personer som trenger å vedlike-
holde og bedre sin funksjons-
evne

•  Rådgivning og veiledning
•  Behandling og tilrettelegging
•   funksjonstrening
•  tilrettelegge bolig og utemiljø

Rehabilitering •  Personer med behov for rehabi-
litering

•  Tverrfaglig tidsavgrenset samarbeid for å øke den 
enkeltes livskvalitet fysisk, psykisk og sosialt

Koordinerende enhet i 
 kommunen

•  Personer med behov for langva-
rige og koordinerte tjenester

•  Overordnet ansvar for arbeidet  
med individuell plan

•  koordinere tjenester
•  legge til rette for god samhandling

Frisklivsentralen •  Personer med behov for støtte 
til å endre levevaner

•  Oversikt over  helse fremmende/forebyggende 
tilbud i kommunen 

•  Hjelp til å endre levevaner (fysisk aktivitet, 
 kosthold og tobakk)

Møteplasser og aktivitetstilbud •  Personer med psykiske proble-
mer og/eller rusmiddelproble-
mer

•  Dagsentertilbud
•  Rusfrie væresteder
•  Brukerstyrt senter m.m

Lærings- om mestrings-
tjenester i kommunen

•  Personer med lang varige 
helseutfordringer og deres 
pårørende

•  Gruppetilbud,
•  Formidle kunnskap
•  Hjelp til å mestre utfordringer knyttet til  

det å leve med langvarige helseutfordringer
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Kommunal psykososialt 
 kriseteam

•  Mennesker som  opplever/ har 
opplevd alvorlige kriser

•  Psykososial støtte og oppfølging

Krisesenter •  Voldsutsatte kvinner,  
barn og menn

•  Vern, midlertidig bosted

Overgrepsmottak •  Personer utsatt for  seksuelle 
overgrep/vold i nære relasjoner

•  Akutthjelp og oppfølging

Barnevern •  Barn og unge og deres foreldre •  Støttekontakt
•  Avlastningstiltak i hjemmet
•  Foreldrestøttende metoder
•  Rådgivning og veiledning

Helsestasjon 
Helsestasjon for ungdom  
(lavterskeltilbud)

•  Foreldre og barn
•  Ungdom under 20 år

•  Foreldreveilednings program
•  Rådgivning og veiledning
•  Undersøkelser og behandling tilpasset  

ungdommens behov

Skolehelsetjenesten  
(lavterskeltilbud) 

•  Barn og unge •  Helsefremmende og forebyggende arbeid
•  Avdekke risikofaktorer og helseproblemer  

på et tidlig tidspunkt

Svangerskap  
og barselomsorg 

•  Mor og barn •  Tidlig livsstilsamtale
•  Informasjon om skadelig aktivitet
•  Individuell oppfølging av mor og barn

Pedagogisk-psykologisk  
tjeneste (PPT)

•  Ungdom og voksne med behov 
for tilpasning i opplæringstilbud 
eller spesialundervisning

•  Pedagogisk-psykologisk rådgivning
•  Vurdere rett til spesialundervisning
•  Gi sakkyndig uttalelse til opptak i videregående 

skole på særskilt grunnlag og voksenopplæring

Asylmottak – helse tjenester til 
flykning og asylsøkere

•  Flykninger og asylsøkere •  Fokus på psykiske  vansker og lidelser
•  Risiko for rusmiddel misbruk

Helse- og omsorgs tjenester i 
fengsel 

•  Innsatte i fengsler •  Tilbud om helse- og omsorgstjenester

Boligkontor/bolig-
tildelingsteam

•  Vanskeligstilte personer •  Framskaffe og tildele egnede boliger
•  Saksbehandle søknader om startlån, bostøtte m.m. 

Lokalt NAV- kontor i  kommunen 
(felles kontor for stat og 
 kommune)

•  Alle innbyggere •  Råd og veiledning
•  Økonomisk rådgivning
•  Inntektssikring

•  Medvirke til å skaffe bolig

•  Midlertidig botilbud

•  Individuell plan

•  Kvalifiseringsprogram

Aktører og tjenester i fylkeskommunen 

Offentlig tannhelse tjeneste  •  Personer som mottar 
 behandling på insti tusjon  
(<3 mnd.)

•  Personer som mottar 
 hjemmesykepleie

•  Tannbehandling
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Aktører og tjenester i spesialisthelsetjenesten (Staten)

Lærings-  
og mestringstilbud

•  Personer med lang varige 
helseutfordringer og deres 
pårørende

•  Formidle kunnskap 

•  Hjelp til å leve med langvarige helseutfordringer

Tverrfaglig spesialisert 
 rusbehandling (TSB)

•  Personer med alvorlige rusmid-
delproblemer

•  Behandlings- og oppfølgings tjenester (akutt, 
poliklinisk, dag behandling, døgn behandling)

•  Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Distriktspsykiatriske  
sentre (DPS) 

•  Personer med alvorlige psykiske 
lidelser 

•  Personer med rusmiddel-
problemer/avhengighet

•  Personer med samtidig 
 ruslidelse og psykisk lidelse

•  Allmennpsykiatrisk tilbud
•  Utredning og behandling
•  Bruker styrte plasser (DPS)
•  Akuttfunksjon/Ambulante akutt team

Øyeblikkelig hjelp •  Personer med behov  
for akutt hjelp

•  Utredning og behandling

Andre statlige aktører

Familievernkontor  
(Bufetat)

•  Personer med samlivs- 
 og relasjonsproblemer 

•  Samlivsbrudd
•  Konflikter mellom barn og foreldre
•  Rådgivning og samtaler om hverdagsproblemer

Kriminalomsorgen •  Innsatte i fengsel •  Tilrettelegge for at det ytes likeverdige helse-  
og omsorgstjenester i fengsel fra kommune og 
spesialisthelsetjeneste

•  Forebyggende tiltak mot ny kriminalitet og 
 kontakte de som skal bistå etter løslatelse

Statlig spesial pedagogisk 
 støttesystem (Statped)

•  Personer med  omfattende 
lærevansker

•  Kunnskapsformidling
•  Veiledning-/opplæring
•  Deltakelse i lokale-/regionale utviklings prosjekter

Frivillig sektor    

Frivillige organisasjoner •  Personer med  psykiske-  
og/eller rusmiddel problemer 

•  Forebyggende arbeid
•  Selvhjelp
•  Rådgivning og veiledning
•  Behandling
•  Midlertidig overnatting

Bruker- og pårørende 
 organisasjoner 

•  Personer med  psykiske-  
og/eller rusmiddel problemer

•  Rådgivning og veiledning

•  Likemannsarbeid

•  Hjelpetelefoner

•  Interessepolitisk virksomhet
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 
Interpellasjon fra Rødt til ordfører i Frøya kommune   

 

Rødt Frøya ber om at Beathe Sandvik Meland, tidligere fungerende rådmann, nå kommunedirekter i Frøya 

kommune, får besvare følgende spørsmål i neste kommunestyre 27.2.20: 

 

1) 

Hvem gav stopp-ordre til TrønderEnergi 15.4.2019 og hvordan ble denne kommunisert til utbygger? 

2) 

Vil kommunedirektøren vise for kommunestyrets medlemmer Frøya kommunes delegasjons- bestemmelser 

som begrunnet at vedkommende gav stopp-ordre til utbygger.  

3)  

Fikk Kommunestyret svarbrevet fra TrønderEnergi, som ordføreren ventet på med stort erstatningskrav 

12.4.19, til politisk behandling? Faller et slikt brev inn under delegasjonsreglementet? Er det mulig for 

administrasjonen å tolke at de er gitt fullmakt til å agere alene på en slik henvendelse? 

4)  

Dersom vedkommende oppfattet at Kommunestyret hadde vedtatt at hen skulle meddele stopp-ordre, så må 

det vel stå eksplisitt i et vedtak? I så fall hvilket vedtak? 

5)  

Var det noen som ba hen om å meddele stopp-ordren? Hvem bad eller gav i så fall intern-ordre?  

 

Bakgrunn for interpellasjonen: 

Blant de 78% som stemte Nei til vindkraftverk på Frøya 2.4.19 er det mange som krever å få svar på hvordan 

og hvorfor  kommunen valgte å gi  fra seg muligheten til  å  stanse vindkraftverk på  

Frøya. Dette er viktig å få svar på for å kunne gjenoppbygge tillit til administrasjonen.     

I ekstraordinært formannskapsmøte 11.4.2019 sak 66/19 informerte advokat Alsaker og representant Arvid 

Hammernes (V) ordfører og fungerende rådmann om IKKE å gi noen stopp-ordre, da et slikt enkeltvedtak 

ville gi tiltakshaver adgang til å fremme en klage til Fylkesmannen. Som forvaltningsmessig ville kunne 

beslutte at dispensasjonsfristen ikke var brutt.  

  

Frøya kommune ville da måtte gå til rettslige skritt med sitt lovlige fattede vedtak       11.4.2019   sak 53/19. 

”Prosessvarsel Omgjøring av dispensasjonsvedtak vindkraft. 

Frøya kommune registrerer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe byggearbeid. Dispensasjonen av 10.3.16 

har dermed bortfalt i henhold til treårsfristen. Frøya kommune må vurdere pålegg om å stanse eventuelle 



bygge og anleggsarbeider på stedet.    

Vedtatt 20 mot 2 fra AP ” 

 

Ordlyden i ovennevnte vedtak:   ”må vurdere pålegg om å stanse eventuelle bygge og anleggsarbeider” 

betød etter Rødts oppfatning at Frøya kommune kunne vente, spesielt i den stille uka, og så be retten om 

oppsettende virkning og dermed få Tingretten til å stoppe arbeidet, om det fortsatte etter påske. Tiltakshaver 

ville da måtte søke kommunen om ny dispensasjon i LNF området og risikere å få avslag. Eller de måtte få 

prøvd det lovlig fattede vedtak om utløpt dispensasjon for retten.   

 

TrønderEnergi Vind AS, Midgard Vind Holding AS og Frøya Vind AS gir sin tolkning av pbl. § 21-9 i brev 

10.4.19  til Frøya kommune (vedlegg 3) 

 «For det første er vår oppfatning at dispensasjonen ikke utløper for tiltak med anleggskonsesjon etter 

energiloven. For det andre er treårsfristen allerede avbrutt, fordi tiltaket er igangsatt. For det tredje, dersom 

dispensasjonen anses utløpt og treårsfristen ikke anses å være brutt, vil kommunen være rettslig forpliktet til  

å  fatte nytt dispensasjonsvedtak eller foreta omregulering.»  

Imidlertid fastslo Kommunal- og Moderniserings Departementet –KMD 29.3.19: «Tiltak som faller inn under 

SAK10 § 4-3 første ledd bokstav c (Energiloven), ikke er unntatt reglene fra dispensasjon» (vedlegg 1)  

Videre konkluderer KMD 11.4.19 «Pedersen m.fl. legger i "Plan- og bygningsrett" 2011 side 82, til grunn at 

det må være utført arbeider som er ledd i selve realiseringen av tiltaket. Rent forberedende arbeid som å rydde 

vegetasjon vil imidlertid ikke være tilstrekkelig. Det er vanligvis heller ikke tilstrekkelig at byggegropen er 

gravd ut. Er derimot grunnmur eller fundament oppført, må byggverket sies å være satt i gang etter plan- og 

bygningsloven.» (vedlegg 2) 

I plan og byggesaker tolkes igangsatt som 2 til 5 % av byggeprosjektet. 

 

KMD skriver 6.6.19 i svaret på anmodning om omgjøring av Fylkesmannen i Trøndelag sitt vedtak av 10. mai 

2019:   

«Spørsmålet om tillatelsen har falt bort etter pbl. § 21-9, er et rent rettsanvendelses-spørsmål. Avgjørelsen 

hører ikke under forvaltningens skjønn. I en eventuell sak om gyldigheten av avgjørelsen, vil domstolene ha 

full prøvingskompetanse.»   

 

Og det var nettopp det Frøya kommune skulle unngå – å selv måtte gå til retten for å forsvare sitt lovlig 

fattede vedtak KST 53/19 om at dispensasjonsfristen var utløpt.    

 

Rødt mener at Frøya kommune burde gått rettens vei i denne saken.   

Bevisbyrden ville da være hos utbygger som ville måtte ta rettslige skritt, noe de sannsynligvis ville ha gjort. 

Men Frøya kommune ville ha stått mye sterkere.   

«Satt i gang» innen treårs fristen betyr satt i gang. Uavhengig av vær/vind- og lovlige  demonstranter.  

Og det er i hvert fall mere enn to grus lass og en gravemaskin.   

 

For Rødt Frøya,  Steven Crozier     

18.2.2020 

 

 

 

 

Vedlegg 1: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-21-9-svar-pa-sporsmal-om-bestemmelsen-om-bortfall-

av-tillatelse-i-pbl--21-9-gjelder-for-et-vedtak-om-dispensasjon-for-oppforing-av-et-vindkraftverk-med-

anleggskonsesjon---froya-vindkraftverk/id2645479/     (Ctrl Enter) 

 



Vedlegg 2: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-21-9-departementets-svar-pa-sporsmal-om-nar-et-

tiltak-er-satt-i-gang-etter-plan--og-bygningsloven--21-9/id2645487/#_ftnref2     

 

Vedlegg 3 :  Kopi av brev til  Frøya kommune fra utbygger(e) TrønderEnergi Vind AS, Midgard Vind 

Holding AS og Frøya Vind AS, datert 10.4.19  

 

Vedlegg 4 :  Artikkel i Dagens Næringsliv 12.4.19: Trosser Frøya og bygger i vei. 

https://www.dn.no/energi/trosser-froya-og-bygger-i-vei/2-1-587353 

 

«TrønderEnergi sitter ikke stille etter at kommunestyret på Frøya torsdag vedtok at kraftselskapet ikke hadde 

overholdt en tidsfrist for utbyggingen. Fredag ettermiddag sendte kraftselskapet et skarpt brev til kommunen 

med påstand om avtalebrudd knyttet til to punkter i utbyggingsavtalen med kommunen fra 2016. 

– Vi vil holde Frøya kommune ansvarlige for dette avtalebruddet, og tar forbehold om at kompensasjon som 

etter avtalen forfaller 1. mai 2019, kr 10.840.862,-, vil bli holdt tilbake som sikkerhet for våre krav mot 

kommunen, heter det i brevet, som avsluttes kontant: 

– På denne bakgrunn har vi ikke noe annet valg enn å fortsette byggearbeidene så snart det lar seg gjøre. 

Dersom ytterligere forsinkelser i prosjektet oppstår som følge av kommunens vedtak vil kommunen bli holdt 

økonomisk ansvarlig for dette. 

Torsdag vedtok kommunestyret at en treårig dispensasjon kommunen hadde gitt var gått ut på søndag uten at 

byggearbeidene var startet opp. Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold mener det er meningsløst. 

– Nå er det faktisk sånn at kommunen er pliktig til å gi en ny dispensasjon. Treårsregelen er ikke 

relevant i denne diskusjonen, med mindre en bare er opptatt av finjus. Det her handler om å trenere 

prosjektet for å ødelegge verdien i det, sier Gjersvold. 

Finjus er for lengst blitt en av ingrediensene i saken. Den formuende lokale oppdrettsgründeren Gustav 

Witzøe finansierer juridisk bistand fra advokatfirmaet Sands til vindkraftmotstanderne. TrønderEnergi har 

svart med å hyre inn advokatfirmaet Thommessen. 

Det som kompliserer saken for TrønderEnergi, er at kommunestyret bare har fattet et svært snevert vedtak 

som slo fast at TrønderEnergi ikke hadde startet anleggsarbeidet før tidsfristen for den kommunale 

dispensasjonen gikk ut. 

– Det hadde vært mye enklere hvis de hadde gjort en stoppordre vi kunne gått til retten med, sier 

Gjersvold. 

Kraftselskapet mener likevel at utbyggingsavtalen fra 2016 gir grunnlag for å hevde at kommunen begår 

avtalebrudd. Hvis selskapet kjører på med anleggsarbeid, vil det trolig kreve politibeskyttelse mot 

aksjonister i terrenget, noe som kan bli utfordrende etter at kommunestyret har skapt forvirring om 

legitimiteten av prosjektet. 

Det har ikke lykkes DN å få svar fra Witzøe på den siste utviklingen, men han skrev til DN tidligere i uken at 

har vært viktig å bistå folkeaksjonen juridisk i møte med de sterke interessene bak utbyggingen. 

Dårlige odds 

Frøya-ordfører Berit Flåmo (Ap) vedgår fredag at spenningen er stor i kommunen. 

– Vi har gått og ventet på hva blir reaksjonen fra TrønderEnergi i hele dag, sier hun. 

Brevet har hun overlatt til rådmannen og kommunens advokat. Hun vedgår kommunen står overfor 

dårlige odds. TrønderEnergi har konsesjon fra Olje- og energidepartementet, en rettighet som normalt veier 

svært tungt. Selskapet har varslet kommunen om et potensielt erstatningsansvar for 300 millioner kroner i 

irreversible kostnader pluss tapte inntekter. 

– Det kjenner jeg at jeg er nervøs for, men dette ble også opplyst i kommunestyret før vedtaket ble fattet, sier 

hun. 

Ifølge Flåmo må TrønderEnergi nå enten klage til Fylkesmannen, søke ny dispensasjon eller gå til retten. 

Det finnes også et fjerde alternativ, nemlig at utbygger henstiller Olje- og energidepartementet til å beordre 



kommunen gjennom en såkalt statlig plan. TrønderEnergi jobber langs flere av disse sporene, men det skal 

være lite stemning i regjeringen for å beordre kommunen i første omgang. 

Nekter å gi seg 

Selv om Frøya er en av eierkommunene med 2,5 prosent av aksjene i TrønderEnergi, advarer toppsjef 

Gjersvold kommunepolitikerne mot å tro at selskapet vil gi seg i kampen om den nokså lille vindparken. Han 

minner om at selskapet må drive kommersielt og har 23 andre eiere. I tillegg er tyske Stadwerke München 

eier av 70 prosent av vindparken. Gjersvold er bekymret for følgene hvis prosjektet stanses. 

– Vi kan ikke tillate at ulovlige aksjoner skal få gjennomslag. Vi skal elektrifisere Norge. Det er en av flere 

grunner til at vi må stå gjennom dette her, sier Gjersvold. 

Han får støtte fra leder Øyvind Isachsen i vindkraftforeningen Norwea. 

– Dette handler ikke om du er utenlandsk investor eller norsk investor. Hvem vil investere hvis kommuner 

kan rokke ved forutsigbarheten i det norske konsesjonssystemet? Her har vi en konsesjon gitt under den 

rødgrønne regjeringen, som nå er optimalisert miljømessig og turbiner er bestilt. Rokker du ved denne 

utbyggingen, rokker du ved hele det norske systemet, da handler dette ikke bare om vindkraft.» 

 

 

 

Vedlegg: 
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Saksopplysninger:   

 

Vedtak fra 31.01.19 

 

Frøya kommunestyre gjorde følgende vedtak i KST-sak 3/19 om å holde lokal 

folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya. 

 
 

Vilkår 

 

Ved den lokale folkeavstemningen hadde de som oppfyller følgende vilkår stemmerett: 

  

1. Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

a. Vedkommende vil ha fylt 16 år innen utgangen av 2019 

b. Vedkommende ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og 

c. Vedkommende er folkeregistrert i Frøya kommune pr. 01.01.19 

  

2. Ikke norske statsborgere som for øvrig fyller vilkårene, men også fyller følgende 

vilkår: 

a. Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før 

valgdagen eller er 



b. Statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge 

senest pr.01.01.19 

  

3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i Frøya kommune på 

valgdagen. 

 

 

Forhåndsstemming 

 

Det ble gitt mulighet for forhåndsstemming. Tid og sted for forhåndsstemming: 

Dato                            Tidspunkt                   Sted/lokale 

11. – 15.mars             kl.0815 – 1500           Frøya Herredshus v/Servicekontoret 

18. – 22.mars             kl.0815- 1500             Frøya Herredshus v/Servicekontoret 

20.mars                      kl.0930 – 1430           Coop Sørburøy 

21.mars                      kl.1100 – 1215           Coop Sula 

21.mars                      kl.1300 – 1500           Bogøy, Supen Pøbb 

25. – 29.mars             kl.1000 – 1800           Stjernesenteret på Sistranda 

26.mars                      kl.1000 – 1200           Frøya Sykehjem og trygdeboliger v/sykehjemmet 

26.mars                      kl.1230 – 1430           Beinskardet omsorgsboliger 

 

For de som av helsemessige årsaker ikke hadde mulighet til å komme seg til lokaler hvor det 

avholdes forhåndsstemming eller til valglokalet på valgdagen, kunne man søke om 

ambulerende stemmegiving. Ambulerende stemmegiving betyr at vi kommer hjem til 

vedkommende for å motta stemme. – Frist for å søke var 8.mars kl.15.00. 

For de som ikke var hjemme på Frøya i løpet av forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, 

hadde fortsatt mulighet til å stemme. Følgende fremgangsmåter kunne benyttes: 

1. De som var innenlands kunne avgi stemme hos hvilken som helst kommune 

2. De som var utenriks kunne ta kontakt med den norske ambassaden og avgi stemme 

3. Brevstemmer utenriks var også et alternativ  

Alle forhåndsstemmer måtte være valgstyret i hende innen kl. 17.00 på valgdagen 02.04.19. 

 

Valgdag 

Valgdagen for den lokale folkeavstemningen ble av valgstyret i Frøya kommune satt til 

tirsdag 02.april 2019. Følgende valglokaler var tilgjengelig i de forskjellige stemmekretsene: 

Dyrøy krets:  Dyrøy grendahus 

Nabeita krets:  Nabeita oppvekstsenter 

Nesset krets:  Frøya Næringspark 

Nordskag krets: Nordskag oppvekstenter 

Sistranda krets: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

Øyrekka krets:  Mausund oppvekstsenter 

 

Alle valglokalene hadde åpent fra kl 10:00 – 18:00 den 02.april. 
 

Alternativ 

 



På stemmeseddelen ble det gitt tre alternativ: 

 

4. Ja til vindkraftverk på Frøya 

5. Neil til vindkraftverlk på Frøya 

6. Blankt 

 

Resultat av folkeavstemningen: 
 

Totalt antall stemmeberettigede:  3.966 

Totalt antall stemmer:   1.910 

Valgdeltakelse:    48,16% 

Antall Ja til vindkraftverk på Frøya:  378  (19,8%). 

Antall Nei til vindkraftverk på Frøya:  1.503  (78,7%). 

Blankt:      29  (1,5%). 
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