
FRØYA KOMMUNE 

KOMMUNESTYRET Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen, Frøya 

herredshus 

01.06.2017 10:00  

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

Kl. 10.00  ÅRSPLANLEGGING V/BJØRN BROX 

 

Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

54/17 17/1498   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.04.17  

 

55/17 17/1087   

 ÅRSMELDING 2016 - KORTVERSJON  

 

56/17 17/1249   

 GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016  

 

57/17 17/1311   

 DISPONERING AV PREMIEAVVIK FOR 2016  

 

58/17 17/900   

 OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – 

SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1  

 

59/17 17/377   

 SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, SLUTTRAPPORT  

 

60/17 17/1480   

 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED GJESTEHAVN 

PÅ SISTRANDA OG KAI FOR «FRU INGER»  

 

61/17 17/1361   

 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM 

OPPSTART AV PLANARBEID  

 

62/17 16/2738   

 FLYTTING -  GAMMELSKOLEN SISTRANDA  

 

63/17 15/74   

 SÆTERVÅGEN - REGULERINGSPLAN  

 

64/17 15/76   



 SØRNESSA - REGULERINGSPLAN  

 

65/17 17/1319   

 RETNINGSLINJER FOR HELTIDSKULTUR I FRØYA KOMMUNE  

 

66/17 17/1384   

 MORGENDAGENS OMSORG - OMSTILLING TIL NY ORGANISERING  

 

67/17 17/1295   

 RETNINGSLINJER FRØYA UNGDOMSRÅD  

 

68/17 17/1469   

 FRØYA IL - SØKNAD OM ENDRING I LEIEAVTALEN AV GOLAN GRESSBANE  

 

69/17 17/434   

 HØYRING OM FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING  

 

70/17 17/1279   

 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTED RABBEN RESTAURANT AS 

 

71/17 17/1357   

 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV OLA AGNAR GRØNSKAG 

 

72/17 17/1378   

 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV TONE MÅSØVAL 

 

73/17 17/1500   

 ORDFØRERS ORIENTERING  

 

74/17 17/1501   

 RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

Sistranda, 30.05.17 

 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

www.froya.kommune.no. 

 

Melding til medlemmene: 

 

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

sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 
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Saknr: 54/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

01.06.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1498 

Sak nr: 

54/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

54/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.04.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 27.04.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 27.04.17 

 



Saknr: 55/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Sak nr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

75/17 Formannskapet 16.05.2017 

55/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

ÅRSMELDING 2016 - KORTVERSJON  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2017 sak 75/17 

 

Vedtak: 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

1. Årsmelding 2016 - kortversjon 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kortversjonen utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes årsmeldinger og dirstribueres ut til alle husstander på 

Frøya. 

Årets fokusområder er helhetlig idrettspark og Nordskag oppvekstsenter. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

01.06.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1249 

Sak nr: 

56/17 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

73/17 Formannskapet 16.05.2017 

56/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Årsberetning og regnskap for 2016 godkjennes som framlagt 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2017 sak 73/17 

 

Vedtak: 

 Årsberetning og regnskap for 2016 godkjennes som framlagt 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Årsberetning og regnskap for 2016 godkjennes som framlagt 

 

Vedlegg: 

 

Årsregnskapet 2016 

Årsberetningen 2016 

Revisjonsberetningen 2016 og nummerert brev nr 11 fra revisor 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2016 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsregnskapet for 2016 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 

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

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

 

Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr.  

73 312 064 kr til investeringer i anleggsmidler og 271 912 891 kr til fordeling drift.  

Investeringsregnskapet legges fram med et resultat på kr. 0 og driftsregnskapet med et resultat på kr. 0 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16.  

Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar 

kommer frem i årsberetnings punkt.2. 

 

Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av økonomisjef og rådmann. 

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

revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 10.05.2017  
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Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for 

endelig godkjenning. 

 

Vurdering: 

 

Da regnskap og årsberetning for 2016 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god  

kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr.  

31.12.2016, legges dette fram til behandling. 

 



Saknr: 57/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

01.06.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1311 

Sak nr: 

57/17 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

211 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

74/17 Formannskapet 16.05.2017 

57/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

DISPONERING AV PREMIEAVVIK FOR 2016  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Premieavvik fra 2016 foreslås avsettes til disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige 
endringer: 
 

K 10907.1101.171 Premieavvik KLP Kr. 7.274.786,00 

K 10997.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 371.014,00 

D 10908.1101.171 Premieavvik SPK Kr. 530.386,00 

D 10998.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 27.050,00 

D 15400.1101.171 Avsetninger til disposisjonsfond Kr. 7.088.364,00 
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2017 sak 74/17 

 

Vedtak: 

Premieavvik fra 2016 foreslås avsettes til disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 
 

K 10907.1101.171 Premieavvik KLP Kr. 7.274.786,00 

K 10997.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 371.014,00 

D 10908.1101.171 Premieavvik SPK Kr. 530.386,00 

D 10998.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 27.050,00 

D 15400.1101.171 Avsetninger til disposisjonsfond Kr. 7.088.364,00 
 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 
Premieavvik fra 2016 foreslås avsettes til disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 
 

K 10907.1101.171 Premieavvik KLP Kr. 7.274.786,00 

K 10997.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 371.014,00 

D 10908.1101.171 Premieavvik SPK Kr. 530.386,00 

D 10998.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 27.050,00 
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D 15400.1101.171 Avsetninger til disposisjonsfond Kr. 7.088.364,00 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Regnskapet for 2016 er avsluttet med utgiftsført netto premieavvik på kr. 7.088.364,00 Dette fremkommer ut 

fra følgende forhold: 

 

K 239550003 Premieavvik KLP Kr. 7.274.786,00 

K 239640003 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 371.014,00 

D 219550004 Premieavvik SPK Kr. 530.386,00 

D 219640004 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 27.050,000 

    Netto avvik Kr. 7.088.364,00 

 

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp i balanse og med en merinntekt/merutgift satt til  

kr. 0,-. 

Innenfor de posteringer som ligger i avslutningen av årsregnskapet inngår bokført premieavvik med kr. 

7.088.364,-. Premieavvik skal avsettes inn i år 1 etter regnskapsavleggelse jfr. K.sak 0079/03.  

 

Vurdering: 

 

Da det driftsmessige resultatet er avsatt til disposisjonsfondet, finner en det mest hensiktsmessig å avsette til 

dette fondet premieavviket for 2016. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

72/17 Formannskapet 16.05.2017 

58/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – SUNDE 

(LAKSEVEIEN) TRINN 1  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1.  Frøya kommune støtter endring av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen - Sunde i 

tråd med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i vedlagte 

saksframlegg fra Statens Vegvesen. 

2.  Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6, pkt 4 i saksframlegget fra 

Statens vegvesen. Takstene foreslås samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi. 

3.  Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper. 

4.  Det innføres passeringstak for 40 passeringer for takstgruppe 1. 

5.  Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

6.  Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur 1.juli 2017. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2017 sak 72/17 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune støtter endring av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen - Sunde i tråd med 

Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i vedlagte saksframlegg 

fra Statens Vegvesen. 

2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6, pkt 4 i   saksframlegget fra Statens 

vegvesen. Takstene foreslås samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper. 

4. Det innføres passeringstak for 40 passeringer for takstgruppe 1. 

5. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

6. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur 1.juli 2017. 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune støtter endring av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen - Sunde i tråd med 

Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i vedlagte saksframlegg 

fra Statens Vegvesen. 

2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6, pkt 4 i   saksframlegget fra Statens 

vegvesen. Takstene foreslås samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper. 

4. Det innføres passeringstak for 40 passeringer for takstgruppe 1. 

5. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 
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6. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur 1.juli 2017. 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev fra Staens Vegvesen 

Notat fra Vegamot 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til utsendt høringsdokument fra Statens Vegvesen, datert 24.03.17, vedr forslag til omlegging av 

takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen-Sunde(Lakseveien) trinn 1 i Sør Trøndelag. 

Gjennom behandlingen av prop. 1 S Tillegg 2/Innstilling 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til 

Regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet 

legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt 

fram for Stortinget etter 06.11.15 er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er 

behandlet før dette tidspunktet betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske 

myndigheter. Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av 

rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter. 

Prosjekter som har inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle. Fv 

714 Stokkhaugen-Sunde er derfor ikke aktuell for omlegging av takst- og rabattsystemet. Statens vegvesen 

mener imidlertid at FV 714 Stokkhaugen-Sunde, Trinn 1 likevel bør omfattes av endringen, da en omlegging 

fra medio 2017 vil medføre at prosjektet kan dra nytte av effektiviseringsgevinstene ved en omlegging til en 

felles rabattstruktur på lik linje med de andre prosjektene i bomselskapet Vegamot AS i Midt-Norge.  

Trinn 2 av Lakseveien er planlagt lagt fram for Stortinget våren 2017 og vil ha et takst- og rabattsystem som er 

i henhold til føringene til nytt takst og rabattsystem. Trinn 2 hadde lokalpolitisk behandling i STFK, Snillfjord, 

Hitra og Frøya våren 2016. 

I tillegg til at den omleggingen som nå foreslås har som hensikt å redusere driftskostnadene, er det også lagt 

til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. For å oppnå 

effektiviseringsgevinstene ved fem regionale bomselskaper, mener Statens vegvesen det er av stor betydning 

at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet (Vegamot) har felles takst- og 

rabattstruktur. 

Trinn 1 Laksevegen vil for øvrig være ferdig i 2019, fem år tidligere en forutsatt. Innkreving av bompenger for 

Trinn 2 begynner i 2019. 

Dagens takst- og rabattsystem for FV 714 Stokkhaugen-Sunde pr. 31.12.2016 er slik: 

Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

FV 714 Våvatnet(indre snitt) Kr. 54,00 Kr. 270,00 

Fv 714 Valslag (indre snitt) Kr. 70,00 Kr. 350,00 

 

Følgende rabatter og forskuddsbeløp er lagt til grunn i dagens ordning: 

Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 
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30 % 2 000 kr 10 000 kr 

40 % 4 000 kr 20 000 kr 

50 % 6 000 kr 30 000 kr 

Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer: 

 Ev. tilleggsavtaler for å oppnå rabatter avvikles 

 Den generelle brikkerabatten økes fra 10 % til 20 % for takstgruppe 1 

 Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi insentiv til å bruke 

brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med rabatter overfor denne gruppe bort. 

 Det er videre lagt til grunn at ingen grupe og/eller bransje skal komem vesentlig dårligere ut enn i 

dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig passeringstak og timeregel benyttes for å 

motvirke ulemper en del trafikanter kan opplever når lokale avtaler avvikles. 

 For nye prosjekter settes takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til takstgruppe 1. For å sikre at ingen 

grupe/bransjer kommer vesentlig dårligere ut enn i dagens system kan dette prinsippet avvikes for 

igangsatte prosjekter i takstgruppe 1. 

 

De nye takstene for FV 714 Stokkhaugen-Sunde vil bli: 

  Valslag Våvatnet 

Takstgruppe 

1 

Kr.    

66,00 

Kr.   

51,00 

Takstgruppe 

2 

Kr   

244,00 

Kr. 

192,00 

 

Inntekt etter dagens og fremtidig takstsystem: 

    Valslag Våvatnet Totalt 

Inntekt 2016 Takstgruppe 

1 

Takstgruppe 

2 

Totalt 

Kr. 

24 578 209 

Kr. 

11 900 314 

Kr.   

36 478 52 

Kr. 

22 404 672 

Kr. 

11 248 656 

Kr.   

33 653 523 

Kr. 

46 982 881 

Kr. 

23 148 970 

Kr.        70 131 

851 

Inntekt etter 

nytt takst- 

og 

rabattsystem 

Takstgruppe 

1 

Takstgruppe 

2 

Totalt 

Kr. 

24 661 732 

Kr. 

12 169 012 

Kr.    

36 830 744 

Kr. 

22 681 720 

Kr. 

11 639 808 

Kr.   

34 321 528 

Kr. 

47 343 970 

Kr. 

23 808 820 

Kr.        71 152 

271 
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Kommentarer: 

 For takstgruppe 1 vil kundegruppen som har forskuddsavtaler komme dårligere ut i ny situasjon.  

 Kundegruppen EasyGo samt de som betaler fullpris vil komme bedre ut enn i dag.  

 Månedstaket vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest passeringer. 

 For takstgruppe 2 vil kundegruppen som har har 40 % eller 50 % rabatt komme dårligere ut i ny 

situasjon. Kundegruppen som er EasyGo-kunder og kundegruppene som betaler full pris vil komme 

vesentlig bedre ut enn i dag. 

 

 

Vurdering: 

 

Først og fremst vil rådmannen applaudere at nedbetalingen av Laksevegen, trinn 1, nedbetales 5 år før 

det som var utgangspunktet da bompengespørsmålet var opp til politisk behandling. Det er en 

gladmelding til oss alle, og da ikke minst næringslivet. Det betyr at når innkrevingen for Laksevegen, trinn 

2 tar til i 2019, så opphører omtrent samtidig innkrevingen for trinn 1.  

Rådmannen ser at den gruppen som kommer dårligst ut når ny ordning innføres til sommeren, er de av 

oss i takstgruppe 1 som har kunnet innbetale et forskudd på 6000 kr.  Her vil merkostnadene inn til 

Orkanger samlet for begge passeringene bli på kr. 17,80 + 13,80 =  kr. 31.60. For de som har mer enn 40 

passeringer i løpet av en måned, vil dette tallet være lavere. 

For takstgruppe 2 vil de med 40 % og 50 % rabatt betale inntil 13,80 + 57,00 = kr. 70,80 mer enn med 

dagens ordning. Her vi imidlertid de med EasyGo-brikke eller fullpris betale inntil 78,00+3,00 = kr 81.00 

mindre. 
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Det regionale bompengeselskapet Vegamot anbefaler fylkeskommunen og kommunene å vedta det nye 

opplegget. 

Rådmannen slutter seg til dette. 
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Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

01.06.2017 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

11/17 Hovedutvalg for drift 22.02.2017 

26/17 Hovedutvalg for drift 23.05.2017 

59/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, SLUTTRAPPORT  

 

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret viser til vedlagte revidering av gjeldende skole-og barnehagebruksplan fra 2011/2012 - 

benevnt som Sluttrapport datert 17.12.16 - og gjør intensjonsvedtak med sikte på hensiktsmessig 

struktur, gode lokaliteter for opplæring og utvikling for alle barn, full barnehagedekning, samt 

kapasitetsutnyttelse ved skolene med sikte på videre vekst i barnetallet. 

 

1. Frøya kommune innfører med hjemmel i Opplæringsloven §8-1 lokal forskrift for 

skoletilhørighet, gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Skoletilhørigheten 

knyttes mot grunnkretser, og slik at dagens skolestruktur og skolegrenser videreføres. 

 

2. For å sikre hensiktsmessig skoletilbud til barn med sammensatte/spesielle behov, bes rådmann 

utrede om alle skoler skal tilrettelegges formålstjenlig, både hva gjelder areal, utstyr, og 

nødvendig og relevant spisskompetanse. 

Søknader og vedtak om annet skolevalg rapporteres til HFD fortløpende. 

Utredningen fremmes til politisk behandling. 

 

3. Dyrøy oppvekstsenter oppgraderes, og rådmann bes snarest iverksette nødvendig planarbeid 

for en komplett arealløsning, tilrettelagt for etappevis ombygging/utbygging, i tråd med utvikling 

av barnetallet. 

av de avsatte midlene til ombygging/ utbygging brukes til forprosjektering av 

investeringsbehovet for Dyrøy oppvekstsenter 

 

4. Barnehagen i Nabeita oppvekstsenter planlegges utbygget for økt lokal barnehagedekning. 

Rådmann avklarer omfang og tid for realisering. 

 

5. Sistranda skole optimaliseres for inntil 400 elever slik dagens areal og bygningsmasse 

foreligger, evt. med erstatning for nåværende småskolebygg. Rådmann bes iverksette 

planleggingsarbeidet i løpet av inneværende år, herunder en vurdering knyttet til evt. ny 

barneskole på Sistranda. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 23.05.2017 sak 26/17 

 

Vedtak: 

Kommunestyret viser til vedlagte revidering av gjeldende skole-og barnehagebruksplan fra 2011/2012 - benevnt 

som Sluttrapport datert 17.12.16 - og gjør intensjonsvedtak med sikte på hensiktsmessig struktur, gode 
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lokaliteter for opplæring og utvikling for alle barn, full barnehagedekning, samt kapasitetsutnyttelse ved 

skolene med sikte på videre vekst i barnetallet. 

 

1.  Frøya kommune innfører med hjemmel i Opplæringsloven §8-1 lokal forskrift for skoletilhørighet, 

gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Skoletilhørigheten knyttes mot grunnkretser, 

og slik at dagens skolestruktur og skolegrenser videreføres.   

 

2. For å sikre hensiktsmessig skoletilbud til barn med sammensatte/spesielle behov, bes rådmann utrede 

om alle skoler skal tilrettelegges formålstjenlig, både hva gjelder areal, utstyr, og nødvendig og 

relevant spisskompetanse. 

Søknader og vedtak om annet skolevalg rapporteres til HFD fortløpende.  

Utredningen fremmes til politisk behandling. 

 

      3. Dyrøy oppvekstsenter oppgraderes, og rådmann bes snarest iverksette nødvendig planarbeid for en 

komplett arealløsning, tilrettelagt for etappevis ombygging/utbygging, i tråd med utvikling av 

barnetallet.  

Noen av de avsatte midlene til ombygging/ utbygging brukes til forprosjektering av 

investeringsbehovet for Dyrøy oppvekstsenter 

 

4. Barnehagen i Nabeita oppvekstsenter planlegges utbygget for økt lokal barnehagedekning. Rådmann 

avklarer omfang og tid for realisering.  

 

5.  Sistranda skole optimaliseres for inntil 400 elever slik dagens areal og bygningsmasse foreligger, evt. 

med erstatning for nåværende småskolebygg. Rådmann bes iverksette planleggingsarbeidet i løpet av 

inneværende år, herunder en vurdering knyttet til evt. ny barneskole på Sistranda. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 22.02.2017 sak 11/17 

 

Vedtak: 

Sluttrapporten legges nå ut på offentlig høring. En innstilling fra rådmannen basert på sluttrapporten og 

høringsinnspill behandles deretter av de politiske organer i Frøya kommune. 

 

Høringsfrist settes til 3 uker (24 mars) 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret viser til vedlagte revidering av gjeldende skole-og barnehagebruksplan fra 

2011/2012 - benevnt som Sluttrapport datert 17.12.16 - og gjør intensjonsvedtak med sikte på 

hensiktsmessig struktur, gode lokaliteter for opplæring og utvikling for alle barn, full 

barnehagedekning, samt kapasitetsutnyttelse ved skolene med sikte på videre vekst i barnetallet. 

 

1. Frøya kommune innfører med hjemmel i Opplæringsloven §8-1 lokal forskrift for 

skoletilhørighet, gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Skoletilhørigheten 

knyttes mot grunnkretser, og slik at dagens skolestruktur videreføres. 
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2. For å sikre hensiktsmessig skoletilbud til barn med sammensatte/spesielle behov, bes 

rådmann utrede om alle skoler skal tilrettelegges formålstjenlig, både hva gjelder areal, 

utstyr, og nødvendig og relevant spisskompetanse. 

 

3. Dyrøy oppvekstsenter oppgraderes, og rådmann bes snarest iverksette nødvendig planarbeid 

for en komplett arealløsning, tilrettelagt for etappevis ombygging/utbygging, i tråd med 

utvikling av barnetallet.  

 

4. Barnehagen i Nabeita oppvekstsenter planlegges utbygget for økt lokal barnehagedekning. 

Rådmann avklarer omfang og tid for realisering.  

 

5. Sistranda skole optimaliseres for inntil 400 elever slik dagens areal og bygningsmasse 

foreligger, evt. med erstatning for nåværende småskolebygg. Rådmann bes iverksette 

planleggingsarbeidet i løpet av inneværende år, herunder en vurdering knyttet til evt. ny 

barneskole på Sistranda. 

 

 

Vedlegg: 

 

Sluttrapporten datert 17.12.16. 

Rådmannens tidligere saksfremlegg i samme sak. 

Samarbeidsutvalgenes uttalelser til sluttrapporten. 

Uttalelser fra virksomhetlederen innen oppvekst. 

Rådmannens oppsummering fra høringsprosessen. 

Høringskommentarer oppsummert. 

 

Saksopplysninger  

 
Hovedutvalg for drift vedtok i sitt møte 22.02.17 i sak 11/17 følgende: 
 
Sluttrapporten legges nå ut på offentlig høring. En innstilling fra rådmannen basert på 
sluttrapporten og høringsinnspill behandles deretter av de politiske organer i Frøya kommune.  
Høringsfrist settes til 3 uker (24 mars) 
 
Rådmann har nå gjennomgått høringsinnspillene og har gjort følgende vurderinger ut fra disse: 
 

Vurdering: 

 

1. (Om skoletilhørighet) Rådmann har merket seg at tilbakemeldingene stort sett har handlet 

om skoletilhørighet og et sterkt engasjement og gode argumenter for å beholde nåværende 

struktur. Det foreslås derfor at skoletilhørigheten entydig knyttes opp mot grunnkretser. 

Dette innebærer bl.a. at elever fra grunnkretsene Stølan og Klubben grunnkretser får 

Sistranda skole som sin nærmiljøskole. Rådmann mener at dette bør forskriftsfestes, hvilket 

ikke reduserer foresattes rett til å søke om annet skolevalg. Det foreslås at slike søkader 

realitetsbehandles av kommunalsjef, oppvekst.  

 

2. (Om Dyrøy oppvekstsenter) Selv om det ikke foretas justeringer når det gjelder 

skoletilhørighet, mener rådmann likevel at oppvekstsenteret bør oppgraderes slik rapporten 
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legger opp til, etappevis utbygd i samsvar med elevtilgangen. Barnehagedelen og 

personalavdelingen bør stå ferdig snarest. Dette innebærer, som rapporten påpeker, at 

arbeidet med en helhetlig funksjonsanalyse som grunnlag for romprogram og forprosjekt 

starter umiddelbart. Rådmann mener derfor at noen av de avsatte midlene til rehabilitering 

(ref punkt 4 under) brukes til dette forprosjektet slik at investeringsbehovet for Dyrøy 

oppvekstsenter kan legges fram for behandling ifb med investeringsbudsjettet 2018. 

 
3. (Om Nabeita oppvekstsenter) Ved årskiftet hadde barnehagen en lokal dekningsgrad på 56%. 

Ved maksimal utnyttelse vil dekningsgraden kunne være på ca 60 %. En slik økning vil 

innebære økt barnehagekapasitet og med det økt arealbehov. Effektuering av en slik 

eventuell økning må ses i sammenheng med kommunens totale kapasitetsituasjon innenfor 

barnehagesektoren fram mot 2020.              

 

4. (Om investeringer som konsekvens) Som nevnt finner rådmann det vanskelig å kunne tilrå 

vesentlige og samtidige skolerelaterte investeringer både på Dyrøy og på Sistranda, hvilket 

innebærer at det utarbeides investeringsplaner for begge enhetene. Når det gjelder Dyrøy 

oppvekstsenter er det tidligere bevilget kr 2 mill til rehabilitering og ca 2 mill kr til 

energiøkonomisering med blant annet utskiftning av oljefyr og oljetank. Dette arbeidet er 

ikke effekturet og vil ses i sammenheng med ovennevnte renovering/rehabilitering/nybygg.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Samfunnsplan – Levekår og folkehelse  
o Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet 

til hverdagen og voksenlivet 
 Skape helsefremmende skoler og barnehager- med fokus på psykisk og fysisk 

helse 
 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Økonomiske konsekvenser og investeringsbehov kommer som egne saker til politisk behandling når disse 

foreligger – ref ovenevnte vedtak.  
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SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED GJESTEHAVN PÅ SISTRANDA 

OG KAI FOR «FRU INGER»  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». 

Frøya kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr finansieres gjennom låneopptak i 

investeringsbudsjettet for 2018. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 84/17 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya 

kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr finansieres gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya 

kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr finansieres gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

Vedlegg: 

 

Kai og småbåthavn for Guri Kunna videregående skole 

Ytelsesbeskrivelse og tekniske spesifikasjoner for småbåtanlegg 

Situasjonsplan kai for «Fru Inger» og småbåthavn 

 

Saksopplysninger:   

 

Sør -Trøndelag fylkeskommune regulerer ett område i sjø ved Frøya videregående skole med formål om 

småbåthavn med 12 båtplasser og egen kai for skolens båt «Fru Inger». Det utredes også hvorvidt det skal 

bygges plass til NTNU’s båt «Gunnerius» i samme område.  

 

Sør -Trøndelag fylkeskommune har bruk for 2-4 båtplasser i småbåthavna for egne båter og har utfordret Frøya 

kommune på om de ønsker å bygge ut restkapasiteten i anlegget med inntil 8-10 båtplasser. Småbåthavna er 

prosjektert med 12 båtplasser. Prosjektet har vært ute på anbud og Frøya kommunes andel i prosjektet er 

beregnet til 3,35 mill. kr. Dette er en opsjon i totalprosjektet og kommer bare til bestilling om Frøya kommune 

ser behov for gjestehavna og vil delta i prosjektet. Det må mudres ekstra for å få nok dybde til småbåthavna. 
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Prosjektet har byggestart høsten 2017 og planlegges fullført i mars 2018. Eierforhold og drift av anlegget er 

ikke avklart men forventes avklart før igangsettelse av prosjektet. 

 

 

 

Vurdering: 

 

Frøya Kommune er kontaktet av Sør -Trøndelag fylkeskommune med forespørsel om det er interesse for å delta 

i utbygging av småbåthavn ved Frøya videregående skole – Guri Kunna. Fylkeskommunen regulerer og har 

prosjektert småbåthavn med plass til 12 båter og egen kai for fylkeskommunens båt «Fru Inger».  

Det er restkapasitet i småbåthavna på 8-10 plasser som er tilgjengelig for Frøya kommune. Fylkeskommunen 

vil ikke bygge ut dette i dette omfanget om kommunen ikke er interessert fordi det utgjør ekstra kostnader i 

forbindelse med utdyping og mudring.  

 

Tilgjengelige båtplasser forslås utnyttet som gjestehavn for turbåter som ønsker å gå i land på Sistranda eller 

som av annen årsak ønsker ett kort opphold på Sistranda. Båtplassene skal kun benyttes som gjestehavn og skal 

ikke fungere som fast havn med egen båtplass for kommunen eller andre.   

Prosjektet fullføres våren i 2018 slik at nødvendig finansiering for kommunens andel i prosjektet er tidsnok i 

forbindelse med behandling av investeringsbudsjettet for 2018.  

På spørsmål om drift av småbåthavna er fylkeskommunen usikker på hvilken modell eller måte dette skal løses 

på men sier at de ønsker dette avklart i god tid før arbeidets oppstart.  

Eierforhold mellom kommunens andel i småbåthavna og fylkeskommunen må også avklares i forkant av 

igangsetting da dette ikke er avklart på nåværende tidspunkt.  

 

Frøya kommune ønsker ikke å ha ansvar for drift eller driftskostnader av gjestehavna. Frøya kommune er klar 

på at det ikke er behov for tilgjengelig strøm eller vannfylling ved gjestehavna da dette ivaretas av andre 

gjestehavner i nær tilknytning til Sistranda.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak blir som følger: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya kultur og 

kompetansesenter i samarbeid med Sør Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya 

kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr finansieres gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV 

PLANARBEID  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med revidering av 

kommuneplanens arealdel i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12. 

2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i perioden 06.06.2017 til 31.08.2017, jamfør plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.  

3. Det bes særlig om innspill på fokusområder og strategier for revideringen.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 85/17 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med revidering av 

kommuneplanens arealdel i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12. 

2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i perioden 06.06.2017 til 31.08.2017, jamfør plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.  

3. Det bes særlig om innspill på fokusområder og strategier for revideringen.  

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med revidering av 

kommuneplanens arealdel i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12. 

2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i perioden 06.06.2017 til 09.08.2017, jamfør plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.  

3. Det bes særlig om innspill på fokusområder og strategier for revideringen.  

 

Vedlegg: 

 

Høringsutkast planprogram for kommuneplanens arealdel. 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt 15.02.2011. Arealplanen omfatter både land- og sjøareal i 

Frøya kommune.  

 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 

mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. Kommuneplanens arealdel 
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reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, 

regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen. 

 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i kommunestyret, 01.09.16, 

står følgende:  

 

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk utvikling, både 

befolknings- og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette medfører også et press på arealene. 

Det er derfor viktig at Frøya kommune har en arealplan aom tar høyde for veksten, både i forhold til 

bruk og vern av områdene til land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene 

og vil benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i arealplanen. Det er 

ønskelig at dette videreføres. 

 

I planstrategien legges det med bakgrunn i det overstående opp til at kommuneplanens arealdel for Frøya 

kommune rulleres i perioden 2016-2018. 

 

Planprogram 

Første fase i arbeidet med arealplanen er å legge fram et planprogram for arbeidet. 

Planprogram for kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningsloven (Pbl). 

 

Forslaget til planprogram sendes på høring til berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og andre lokale 

aktører, og legges ut til offentlig ettersyn før det behandles og fastsettes av kommunestyret. Dette er beskrevet i 

Plan- og bygningslovens § 11-13 slik: 

 

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og 

kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi 

uttalelse skal være minst seks uker. 

 

Planprogrammet skal i henhold til § 4-1 i Pbl, redegjøre for: 

1. Formålet med planarbeidet. 

2. Hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, og behov for utredninger. 

3. Aktuelle alternativer. 

4. Planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning. 

 

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med deltakelse og 

medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal utredes for nye utbyggingsområder. 

Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og 

miljø. Dette skal være til hjelp for å foreta gode beslutninger. Med utgangspunkt i innkomne merknader, skal 

kommunestyret fastsette endelig planprogram. I arbeidet med selve arealplanen med konsekvensutredning og 

ROS, skal det tas utgangspunkt i føringene fra fastsatt planprogram. 

 

Frøya kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel (samfunnsplanen) i 2015. Samfunnsplanen gir mål og 

prioriteringer for utvikling av samfunnet som helhet. Arealdelen skal ta opp i seg disse målene og 

prioriteringene, og er dermed et virkemiddel for realisering av de arealmessige konsekvensene i 

samfunnsplanen. På bakgrunn av dette, samt vedtatt kommunal planstrategi er følgende fokusområder og 

strategier for revideringen av kommuneplanens arealdel valgt: 

 

Boligbygging 

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til rette for nye 

områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting og konsentreres i 

områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige 

områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn 

med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 
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 Skape helsefremmende skoler og barnehager – med fokus på både psykisk og 

fysisk helse. 

 Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2020. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Fritidsboliger 

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen ønsker å legge 

til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye 

områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til 

grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan. 

 Satse på nye næringer. 

 

Småbåthavner og naust 

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede naustområder og 

flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med eksisterende og nye 

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Næringsareal 

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for utvidelse 

av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet for arealer til 

havneformål.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer. 

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 

Øyrekka 

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya kommune 

ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både 

for fastboende og besøkende.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Sjøareal 

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med fiskerinæringen, 

havbruksnæringa og sektormyndighetene.  
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 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en 

bærekraftig bruk av naturressursene.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer.  

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer.  

 

Kulturarv 

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for å ivareta 

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Frøya ivaretar kulturarven: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å 

skape opplevelser. 

 Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid.  

 

Trafikksikkerhet 

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette vil 

kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og 

sykkelveier. 

 

Folkehelse 

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det vurderes 

hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom arealformål for å ivareta 

og bedre befolkningens helse.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og 

sentralt i kommunen.  

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid.  

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt i kommunen.  

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med andre.  

 Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og friluftsliv.  

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.  

 

Arealreserver 

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt realisert 

siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på arealreserver både 

innenfor bolig, fritidsbolig, naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke 

realiserte områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

 

Fortetting 

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en bærekraftig 

utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i tråd med 
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nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som 

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  

 

Andre behov 

Frøya kommune har i tillegg andre behov som vil bli tema for rulleringen. 

 Gjennomgang og presisering av planbestemmelser. 

 Offentlige behov: Har noen kommunale virksomheter behov for areal? (Skole, 

helse, vann og avløp?) Sikre kommunale bygg i arealformål. 

 Vurdere behov for og plassering av massedeponi/masseuttak. 

 Oppdatere arealplanen i tråd med vedtatte reguleringsplaner. 

 Karttekniske justeringer, justere grenser for arealformål i tråd med 

eiendomsgrenser. 

 

For ytterligere informasjon om nasjonale, regionale og lokale planer og føringer, organisering av 

planprosessen, opplegg for medvirkning og forslag til fremdriftsplan, vises det til vedlagt høringsutkast av 

planprogrammet.  

 

Vurdering: 

Høringsutkast til planprogram for kommuneplanens arealdel er utarbeidet på bakgrunn av:  

 Veileder T-1491: Kommuneplanens arealdel – Utarbeiding og innhold 

 Veileder T-1493: Konsekvensutredninger – Kommuneplanens arealdel 

 

Høringsutkastet beskriver planarbeidets formål, rammene for gjennomføring av planarbeidet med nødvendige 

utredninger, planprosessen med frister og opplegget for medvirkning, i tråd med plan- og bygningsloven.  

 

Fokusområder og strategier er utarbeidet på bakgrunn av kommuneplanens samfunnsdel og kommunal 

planstrategi, og vil bli førende for vurdering av innspill og endret arealbruk under planprosessen. På bakgrunn 

av dette anbefaler rådmannen at man særlig inviterer til innspill på fokusområder og strategier.  

 

Rådmannen har vektlagt medvirkningsprosesser mer omfattende enn lovens krav, særlig gjelder dette for barn 

og unge. Dette er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel: arbeide for medvirkning fra alle grupper i 

befolkningen. 

 

Det følger av plan- og bygningslovens § 11-13 at planprogrammet skal ligge til høring og offentlig ettersyn i 

minst 6 uker. Da høringsperioden vil sammenfalle med fellesferien, legges 3 uker til høringsperioden som da 

vil vare fra 06.06.2017 til 09.08.2017. 

 

Rådmannen tilråder kommunestyret til å vedta at forslag til planprogram sendes ut på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i perioden 06.06.2017 til 09.08.2017.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Planprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ikke relevant. 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

01.06.2017 

Arkivsaksnr: 

16/2738 

Sak nr: 

62/17 

Saksbehandler: 

Mona Skarsvåg 

Arkivkode: 

C56 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

164/16 Formannskapet 06.12.2016 

10/17 Kommunestyret 26.01.2017 

91/17 Formannskapet 30.05.2017 

62/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

FLYTTING -  GAMMELSKOLEN SISTRANDA  

 

Formannskpets innstilling til kommunestyret: 

 

• Gammelskolen tas ned med tanke på lagring frem til evt egnet plass for gjenoppbygging er 

funnet. Frist for gjennomføring settes til 10. August. 

 

• Interessegruppa for gammelskolen kontaktes for evt dialog og samarbeid.  

 

 Kostnader med dette behandles i egen sak når et overslag foreligger. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 91/17 

 

Vedtak: 

 Gammelskolen tas ned med tanke på lagring frem til evt egnet plass for gjenoppbygging er funnet. 

Frist for gjennomføring settes til 10. August. 

 

 Interessegruppa for gammelskolen kontaktes for evt dialog og samarbeid.  

 

 Kostnader med dette behandles i egen sak når et overslag foreligger. 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.01.2017 sak 10/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes i påvente av ferdigstillelse av handlingsplan/ tiltaksplan for kulturminner i Frøya kommune. 

Denne forventes ferdigstilt i løpet av 3 mnd. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 164/16 

 

Vedtak: 

Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives. 

Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er innhentet. 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gjør intensjonsvedtak med sikte på at gammelskolen Sistranda flyttes til sørsiden av Frøya 

kultur- og kompetansesenter, og rehabiliteres/restaureres til en fremtidig arena for kulturrelaterte aktiviteter, 

bl.a. museums- og utstillingslokaler. 

  

Endelig vedtak fattes når arbeidsgruppa kommer tilbake med en totalkostnad på flytting og bevaring, når alle 

priser er innhentet. 

 

Vedlegg:  

 

Tilstandsrapport 

 

Saksopplysninger:   

 

Formannskapet vedtok den 06.12.16 å rive Gammelskolen Sistranda. 

Kommunestyret vedtok den 26.01.17 å utsette saken i påvente av ferdigstillelse av Handlingsplan/Tiltaksplan 

for kulturminner i Frøya kommune. 

Formannskapet vedtok den 18.04.17 Handlingsplan kulturvern i Frøya kommune. 

 

Virksomheten Kultur og næring har fått mandat til å jobbe med de prioriterte tiltakene i Handlingsplan 

Kulturvern. Tiltakene er satt inn i ei tidslinje, som kan ses på som en fremdriftsplan. Handlingsplanen er 

utarbeidet med bakgrunn i vedtatte Kulturplan 2014-2019 og Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Det 

er nedsatt en arbeidsgruppe innad i virksomheten som nå jobber med dette. 

 

 
 

Gammelskolen Sistranda er en bygning av stor kulturhistorisk verdi på Frøya. Den ble oppført rundt 1878, og 

er sammen med bedehuset blant de eldste bygningene i kommunesenteret. Gammelskolen Sistranda er for øvrig 

den eldste skolebygningen på Frøya, som fortsatt står. 

 

Flytting av gammelskolen: 

Gammelskolen står i dag midt i skolegården ved Sistranda skole. Bygget er avsperret med høye gjerder, og har 

ingen funksjon slik det står i dag. Arbeidsgruppa som jobber med Handlingsplan Kulturvern ønsker å flytte 

gammelskolen til sørsiden av Frøya kultur- og kompetansesenter. Dette er en strategisk god plassering av 

bygget med hensyn til fremtidig planer for bygningen. 
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Bruksverdi: 

Å ta vare på gammelskolen vil ha en stor og viktig kulturhistorisk verdi for frøyværingen: «Hvis man ikke 

kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden» (Simone Weil).  

 

Arbeidsgruppa ser imidlertid en stor bruksverdi i gammelskolen, langt utover det og «bare» bevare 

bygningsmassen. Arbeidsgruppa ønsker å gi gammelskolen et «nytt liv», ved å være en aktiv arena for 

kulturhistorie, identitet, formidling, kunnskap og kompetanse. Arbeidsgruppa ønsker å etablere et 

museum/utstillingslokale i gammelskolen. Dette skal administreres og driftes av Frøya kulturhus i samarbeid 

med Frivillighetssentralen.  

Et museum/utstillingslokale vil komme både innbyggerne, handelsstanden, næringslivet og ikke minst turister 

og tilreisende til gode.  

Det ligger i tillegg en lønnsomhet i dette, i form av salg av opplevelsespakker, utleie av galleri til 

kunstutstillinger osv. Sist men ikke minst så vil dette være i tråd med kulturplanen og kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Frivillighetssentralen vil kunne flytte sin administrasjon fra Næringens Hus og til gammelskolen. Dette vil 

spare Frøya kommune for fremtidige leiekostnader.  

I Saksnr 163113 budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsprogrammet 2017 - 2020 

Frivillighetssentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av 2017. 

 

 

Byggets tilstand: 

Det er foretatt en tilstandsvurdering, denne er vedlagt.  

Man kan ut fra denne tolke at bygget er i god forfatning. Det er videre innhentet kostnadsoverslag på 

rehabilitering/restaurering. 

Arbeidsgruppa jobber videre med planlegging av flytting, og kommer tilbake med en totalkostnad når alle 

priser er innhentet. 
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Vurdering: 

 

Det er rådmannens oppfatning at en flytting av Gammelskolen til sørsiden av Frøya kultur- og 

kompetansesenter, for fremtidig etablering av kulturrelaterte aktiviteter som museums- og utstillingslokaler, er 

i tråd med kommunens overordna planverk (Kulturplan 2014-2019) Kommuneplanens samfunnsdel (2015-

2027). 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kulturplan (2014-2019) 

Kap. 1.4 – Verdigrunnlag og målsettinger 

Kap. 5.3 – Kulturvern og museum 

 

Kulturplanen ber om at kommunen skal vurdere hvordan man best kan sikre slike bygninger, og ikke minst gi 

dem en spennende og aktiv framtid. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027) 

Samfunn, næring og kultur – Frøya ivaretar kulturarven 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

01.06.2017 

Arkivsaksnr: 

15/74 

Sak nr: 

63/17 

Saksbehandler: 

Stian Aspaas Haugen 

Arkivkode: 

PLAN 1620201501 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

14/16 Hovedutvalg for forvaltning 14.01.2016 

100/16 Hovedutvalg for forvaltning 18.08.2016 

44/17 Hovedutvalg for forvaltning 11.05.2017 

63/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

SÆTERVÅGEN - REGULERINGSPLAN  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan 

for Sætervågen, som vist på plankart datert 03.05.17 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

03.05.17. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 11.05.2017 sak 44/17 

 

Vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Sætervågen, som vist på plankart datert 03.05.17 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 03.05.17. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 18.08.2016 sak 100/16 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Sætervågen med planbeskrivelse datert 

29.04.16, plankart datert 15.07.16 og bestemmelser datert 06.07.16 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i 

medhold av pbl §§ 5- 2 og 12- 10. 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.01.2016 sak 14/16 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge ut reguleringsplan for Sætervågen med bestemmelser datert 

07.01.2016, plankart datert 06.01.2015 og planbeskrivelse datert 07.01.2015 til høring og offentlig ettersyn i 

seks uker. 

Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Sætervågen, som vist på plankart datert 03.05.17 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 03.05.17. 
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Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 03.05.17 

2. Planbestemmelser, datert 03.05.17 

3. Plankart, datert 03.05.17 

4. Sammendrag innkomne merknader 2. gangshøring  

5. Sammendrag innkomne merknader begrenset høring 

6. ROS- analyse, datert 03.03.17 

7. Uttalelse Statens vegvesen og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, datert 07.10.16 

8. Uttalelse Kystverket, datert 11.10.16 

9. Uttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 02.09.16 

10. Uttalelse Frøya Hitra Fiskarlag, datert 11.09.16 

11. Uttalelse advokatfirmaet Arntsen de Besche 05.10.16 

12. Uttalelse Mona Nordhammer Tørum og Jon Arne Tørum 10.10.16 

13. Uttalelse Statens vegvesen begrenset høring, datert 17.04.17 

14. Uttalelse Kystverket begrenset høring, datert 04.04.17 

15. Uttalelse begrenset høring Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, datert 04.04.17 

16. Uttalelse begrenset høring Arnhild Herrem på vegne av Mona Nordhammer Tørum og Jon Arne 

Tørum, datert 07.04.17 

17. Uttalelse begrenset høring Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 30.4.17 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, datert 08.03.17 

2. Kart som viser arealmessig berørte eiendommer 

3. Teknisk plan for kaiutbyggingen 

4. Oppsummering av høringsuttalelser etter første gangs offentlig ettersyn 

 

Saksopplysninger:   

 

Reguleringsplan for Sætervågen er utarbeidet av Norconsult på vegne av tiltakshaver Frøya kommune. 

 

Frøya kommune ønsker å tilrettelegge Sætervåg-området for videre utvikling av fiskerinæringen samtidig som 

andre eksisterende arealinteresser i området som rutebåtanløp, boliger samt fritidsbebyggelse med tilhørende 

båttrafikk, skal ivaretas. 

 

Hensikten med plan er å få til en reguleringsplan for området. Området er i dag regulert av kommuneplanens 

arealdel. Kystverket har gitt tilsagn om tilskudd til utbedring av fiskerihavna i Sætervågen bl.a. under 

forutsetning av godkjent reguleringsplan. 

 

Planforslaget har vært ute på to høringsrunder og en begrenset høringsrunde. Det er foretatt noen justeringer av 

planforslaget etter innkomne merknader i høringsrunde to og den begrensede høringen.  

 

Reguleringsplanforslaget er videre utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelse. 

 

Planområdet og forhold til overordnet plan: 

Området er i dag regulert gjennom kommuneplanens arealdel. De sjønære landarealene på vestsiden av vågen 

er avsatt areal for næringsbebyggelse, LNFR-areal og adkomstveger. I sørenden av vågen er det LNFR- samt 

vegareal (Strandavegen og Myrhaugvegen). På østsiden av vågen er det lagt til rette areal for 

næringsbebyggelse, annen bebyggelse (sjøhus/naust), LNFR-areal samt vegareal (Dyrøyvegen). Størstedelen av 

sjøarealene er planlagt til havn. Unntaket er ei eksisterende småbåthavn øst i vågen som er avsatt som 

småbåthavn. 

 

Planområdet grenser til reguleringsplan for Dyrøy boligfelt i vest, Setra og Strømsholmen i sør og Dyrøy 

fergekai i øst. Planforslaget vil ved nordre utkjøring fra Setra og Strømsholmen overlappe en del av veien. 

 

Beskrivelse av plan:  
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Reguleringsplanen for Sætervågen skal sikre tilstrekkelig areal til fortsatt positiv utvikling av fiskeindustrien i 

området, herunder nødvendige havner og farleder. Samtidig skal planen sikre areal til andre eksisterende 

interesser innenfor planområdet.  

 

Planformål er:  

 

Bebyggelse og anlegg  

 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS)  

 Industri (BI)  

 Uthus / Naust / Badehus (BUN)  

 Industri / Lager (BKB)  

 Næring/tjenesteyting (NT)  

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 Kjøreveg - offentlig veg (SKV)  

 Fortau (FOR)  

 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)  

 Havn (SHA)  

 Kai (SK)  

 

Grønnstruktur  

 Naturområde (GN)  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  

 Ferdsel (VFE)  

 Havneområde i sjø (VHS)  

 Ferdsel / Havneområde i sjø (VKA)  

 

Hensynssoner  

 Faresone – Høyspenningsanlegg (H370)  

 

Hovedatkomst vil til planområdet vil fortsatt være fv. 431. Det reguleres inn gang- og sykkelvei langs med hele 

fv.431 innfor planområdet. Dette innebærer brokryssing hvor dagens bil bro er.  

 

Formål fra kommuneplanens arealdel er forsøkt videreført i stor grad. Fordi Sætervågen er fiskerihavn så er det 

lagt stor vekt på å tilrettelegge for denne næringen. Områdene for bolig/fritidsbolig har ikke vært særlig 

vektlagt, men eksisterende bygg er videreført med formålsområder og det er lagt inn noe ekstra areal mot Dyrøy 

boligfelt. 

 

To områder på vestsiden av vågen er lagt inn med formål industri/lager. Område her er i kommuneplanens 

arealdel lagt inn som naust. Omregulering i til Industri/lager bygger her på klausulerte grunneiererklæringer 

for eiendommene til Kystverket. Deler av eiendommene er etter tinglyste rettigheter avsatt til fiskeriformål. 

Rådmannen har synliggjort dette gjennom plankart og planbestemmelser, ved å regulere områdene til 

Industri/lager. Område BKB 1 har redusert byggehøyde av hensyn til beboere sør i planområde.  

 

Det er lagt vekt på å videreføre en del av naustområdene slik at det vil være mulig å oppføre sjøhus/naust for 

grunneiere innenfor planområde. Dette er i tråd med kommunens strategi for å samle denne typen bebyggelse, 

men også for å videreføre den bruken og aktiviteten som har vært, og er i Sætervågen. Rådmannen har lagt vekt 

på å finne en balanse gjennom eksisterende bruk og tilrettelegging til fiskerinæringen, på begge sider av vågen. 

Planforslaget legger opp til en differensiert og blandet bruk i område med tanke på næringsaktivitet, og for 

private.   

 

Virkninger av plan: 

I forbindelse med melding av planoppstart har rådmannen vurdert at planen ikke faller innenfor forskrift om 

konsekvensutredning. 
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Planområdet viderefører i stor grad mye av formålsområdene satt i kommuneplanens areadel. Planen definerer 

nærmere de ulike bruksområder og formål planen skal legge opp til. Den tar også for seg en del privatrettslige 

og klausulerte områder Kystverket har innenfor planområdet. 

 

Det er satt støy krav for industriområdet, slik at man ikke før døgnkontinuerlige aktivitet i området. Dette er 

gjort for å ivareta beboerne i Dyrøy boligfelt og området avsatt til bolig/fritid mot vest i plan. Det er også lagt 

inn bestemmelser som skal ivareta estetikk. 

I plan er havneområdet forelagt industri/fiskeriaktivitet. Det åpnes ikke for flytebrygger tilknyttet fritidsbåter. 

Fritidsbåter vil ikke kunne ankre opp innenfor det planlagte havneområdet i sjø. Det er avsatt en større 

småbåthavn innenfor reguleringsplan for Setra- Strømsholmen. 

 

Det kan bli noe økt trafikk i området som en konsekvens av utvidelsen i industriarealet. Det er lagt inn gang- 

og sykkelvei langs med hele fv. 431 som et trafikksikkerhetstiltak. Den største økningen av trafikk vil bli i sjø 

innenfor havneområdet. 

 

ROS- analyse: 

 

I ROS- analysen som er utarbeidet er det identifisert i hovedsak to faremomenter pluss noen mindre, innenfor 

planområdet. Dette relateres til havnivåstigning og fare for ulykker i sjø. For mer utdypende analyse og 

vurderinger, se vedlegg ROS- analyse. 

Forebyggende og risikoreduserende tiltak er: 

 Det forutsettes at det tas hensyn til fremtidig havnivå, som beskrevet i notatet i vedlegg 2, ved 

prosjektering og oppføring av nye bygg og konstruksjoner i planområdet. For at kravet i TEK 10 for 

sikkerhetsklasse F2 (boligbygg) med 200-års returperiode skal vurderes som ivaretatt, bør det legges til 

grunn et stormflonivå på 299 cm over NN2000. 

 Det forutsettes at bygg prosjekteres i henhold til dimensjonerende vindlaster og at det etableres gode 

og fremtidsrettede løsninger for håndtering av overvann i planområdet. 

 Eksisterende VA-ledninger på planområdet må kartlegges og hensynstas under utbyggingen. 

 Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under anleggsarbeidet. 

 

Merknader etter andre gangshøring og offentlig ettersyn og begrenset høring: 

 

Det vises til vedlegg Sammendrag innkomne merknader 2. gangshøring og vedlegg Sammendrag 

innkomne merknader begrenset høring for mer utfyllende oppsummering av innkomne merknader.  

 

2. gangshøring og offentlig ettersyn: 

 

Statens Vegvesen: Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av 

trafikksikkert tilbud for myke trafikanter, før næringsområde og det nye boligområde bygges 

ytterligere ut. 

Kommentar: Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse i § 4.3. Boligområde BFS1 kan ikke bygges ut 

før regulerte gang- og sykkelvei er opparbeidet. 

 

 

Fylkesmannen i Sør Trøndelag: ROS- analysens risikoreduserende tiltak ifm. havnivå og 

stormflo, samt vind, synliggjøres i planbestemmelsene. Det bør gjøres en vurdering av støy i forhold 

til ny/mer næringsvirksomhet og trafikk i planområdet. Det bør tas inn planbestemmelser som sikrer 

boligområdet mot støy, jfr. T-1442/2012. 

Kommentar: ROS vurdering innarbeidet i planbestemmelsene. Vurdert til å generere relativt lite 

støy fra land. Topografi gjøre at bolig ligger høyere i terrenget og i mindre grad støyutsatt. Det er 

tatt inn bestemmelse for boligområde BFS1, § 3.3, i henhold til T-1442/2012. 

 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

Kulturminneloven. 
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Kommentar: Tatt inn i bestemmelse § 3.1 

 

Kystverket: Plankart må påføres koordinater, rutenett og koordinatsystem. Manglende og ikke 

overensstemmelse mellom formålskoder i planbestemmelser og plankart. §§ 3, 5.2, 6.5, 8, 8.2 

fellesbestemmelser må revideres i henhold til tilbakemelding. Arealplaner som omfatter sjø, bør ha 

bakgrunnskart både fra landkart og sjøkart.  

Kommentar: Det er gjort en rekke revideringer og presiseringer i planbestemmelsene i henhold til 

merknader. Plankart er revidert i henhold til merknader.  

 

Jon Arne Tørum og Mona Nordhammer Tørum: Frøya kommune bør si ja til vårt første 

innspill, jfr.11.04.11, som omfatter sjønært turistvirksomhet m/overnatting. Tomt nord for 

klausulerte område gis status som næring/tjenesteyting (NT) tilsvarende eiendom 60/67. Nausttomt 

beholdes jfr. kommunestyrevedtak 0126/05. For en helhet gjør om de siste 10 meterne fram mot 

nabo i nord til sjøhus/naust. 

Kommentar: Tas ikke inn i plan. Ønsket bruk er ikke i tråd med plan for fiskerihavna og 

klausuleringen til Kystverket. Formål opprettholdes og Nausttomt beholdes i henhold til 

klausulering til Kystverket. 

 

Britt Ohrø og Jan Ryen v/ advokatfirmaet Arntzen de Besche: Merknadene går i hovedsak på 

regulering av området rundt deres bolig og øvrige bebyggelse. Det er ikke ønskelig at områdene 

foran deres bebyggelse reguleres til blant annet industri/lager. Det er regulert inn vei som er 

ødeleggende for eiendommen og vil medføre mye trafikk.  

Kommentar: De fleste kommentarene er ivaretatt gjennom planforslaget. For å imøtekomme 

merknader er det lagt inn krav om at det skal sikres sjøtilgang for berørte naust/sjå langs med vei, 

område BKB2 er lagt inn med lavere byggehøyde, det lagt inn krav med tanke på utforming og 

fargesetting på industri/lager område.  

 

Begrenset høring: 

 

Statens Vegvesen: Faglig råd om at innregulerte gang- og sykkelvei endres til fortau. Eierskap til 

fortau/gang- og sykkelveg bør tas inn i planbestemmelsene. 

Kommentar: Gang- og sykkelvei er endret til fortau i tråd med Statens vegvesens anbefaling. Det 

er satt krav om at fortau bygges med kantstein mot vei og at fortau er offentlig.  

 

Jon Arne Tørum og Mona Nordhammer Tørum: Kan ikke akseptere at naturtomtene som ble 

gitt i erstatning ved avkall av areal til fergeleiet blir regulert til industri/lager. Mener arealet ikke 

omfattes av grunneiererklæring til Kystverket og at kommunen ikke har anledning til å regulere på 

bakgrunn av slike avtaler. Ønsker primært at arealet blir regulert til naust/sjøhus eller at 

hjemmelshaver får rettigheter til oppføring av dette. 

Kommentar: Det er lagt inn naustområde på grunneiers tomt, som strekker seg opp mot nabotomt 

i nord. Naustområde er strekker seg fra klausulerte del av tomte fram til nabotomt. Det vil her 

være mulighet for å sette opp naust. 

 

Endringer i plan: 

 Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse i § 4.3. Boligområde BFS1 kan ikke bygges ut før 

regulerte gang- og sykkelvei er opparbeidet 

 ROS- analysens risikoreduserende tiltak ifm. havnivå og stormflo, samt vind, synliggjøres i 

planbestemmelsene er innarbeidet i planbestemmelsene. 

 Det er gjort støyvurderinger fra næringsvirksomhet. Det er tatt inn bestemmelse for 

boligområde BFS1, § 3.3, i henhold til T-1442/2012. 
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 Aktsomhetsplikten etter § 8 i Kulturminneloven tatt inn i bestemmelse § 3.1. 

 Plankart påført koordinater, rutenett og koordinatsystem. 

 Formålskoder (bokstaver) SHA, SK og VHS må påført i plankartet. 

 Bestemmelser § 3.7 revidert i henhold til tilbakemelding Kystverket. 

 Bestemmelse § 5.2” Kaifront” påført i plankartet. 

 Naustområde nord for BKB 2 tatt inn. 

 Ivaretakelse av eksisterende naust/sjå gjennom bestemmelse § 6.1, andre ledd (o_SKV2). 

 Begrensninger på byggehøyde i område BKB 1, jfr. § 5.5 

 Gang- og sykkelvei endret til fortau, se §§ 4.2 og 6.2. 

 
Vurdering: 
Planforslaget har vært på 2. gangs høring og vært lagt ut til begrenset høring i tre uker. Det er kommet inn en 

del merknader fra henholdsvis offentlige myndigheter og noen berørte private innen planområdet. Justeringene 

som er gjort følger i hovedsak tilbakemeldingene fra Kystverket, Statens vegvesen og grunneiere på 

henholdsvis gnr. 60, bnr. 8 og gnr. 60, bnr. 10/19/49. Endringene i planmateriale er prøvd imøtekommet alle 

parter så godt som det lar seg gjøre. For grunneier i området er så langt som det lar seg gjøre prøvd justeringer 

som sikrer deres eiendom og bo kvalitet, samtidig som man tilrettelegger og opprettholder Sætervågen som 

primært en fiskerihavn. Innsigelsen fra Statens vegvesen er imøtekommet ved å legge inn rekkefølgekrav. 

Regulerte gang- og sykkelvei/fortau skal opparbeides før boligområde BFS2 bebygges.  

 

Planen ivaretar ellers i hovedsak fiskeriinteressene i Sætervågen, og det er derfor lagt opp til industri/lager og 

kaivirksomhet innenfor planområdet. Nye offentlige kai- og havneareal, nye planlagte industriareal samt 

prioritering av fiskebåttrafikk i det planlagte havneområde i sjø vil samlet sett legge forholdene svært godt til 

rette for en positiv utvikling av fiskerinæringen i Sætervågen. Alle hovedelementene er så langt det er mulig 

ivaretatt i reguleringsplanforslaget. Hovedprioriteten er å sikre areal til å videreutvikle 

fiskerihavnvirksomheten. Planlagt arealbruk må også sees i sammenheng med de tre tilgrensende 

reguleringsplanene, slik at man ikke får tilgrensede formålsområder som ikke er forenelig med hverandre. 

 

Det er gjort en del endringer i planforslaget etter andre gangshøring og begrenset høring. Rådmannen har i 

størst mulig grad prøvd å imøtekomme private grunneiere så vel som sektormyndigheter, slik at man har fått 

utformet et planforslag som ivaretar det bredde laget av samfunnsinteresser innenfor planområde. En del av 

områdene  

 

 

Konklusjon: 

På bakgrunn av overstående vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Sætervågen, som vist 

på plankart datert 03.05.17 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 03.05.17. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Planforslag følger i hovedtrekk de formål og bestemmelser satt i kommuneplanens arealdel. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Planforslaget vil medføre noen kostander i tilknytning til opparbeiding av infrastruktur, drift og vedlikehold.  
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SØRNESSA - REGULERINGSPLAN  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

I medhold av pbl. § 12-14 vedtas endring av planbestemmelse §§ 1.2 og 2.1 for reguleringsplan Sørnessa, 

med planbestemmelse datert 03.05.17, planbeskrivelse datert 10.02.17 og plankart datert 03.05.16, med 

følgende endringer: 

kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense, med 

unntak mellom tomt 4 og 5. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 11.05.2017 sak 45/17 

 

Vedtak: 

I medhold av pbl. § 12-14 vedtas endring av planbestemmelse §§ 1.2 og 2.1 for reguleringsplan Sørnessa, med 

planbestemmelse datert 03.05.17, planbeskrivelse datert 10.02.17 og plankart datert 03.05.16, med følgende 

endringer: 

 § 1.2 tilføyes Garasje/bod til og med 50 m2 kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense, med unntak 

mellom tomt 4 og 5. 

 § 2.1 tilføyes Påtegnet avkjørselspil i kartet er kun veiledende plassering. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 16.03.2017 sak 25/17 

 

Vedtak: 

I medhold av pbl. § 12-14 legges endring av planbestemmelse §§ 1.2 og 2.1 for reguleringsplan Sørnessa ut til 

begrenset høring i tre uker, med planbestemmelse og planbeskrivelse datert 10.02.17 og plankart datert 

03.05.16, med følgende endringer: 

§ 1.2 tilføyes Garasje/bod til og med 50 m2 kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense. 

§ 2.1 tilføyes Påtegnet avkjørselspil i kartet er kun veiledende plassering. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.06.2016 sak 118/16 

 

Vedtak: 

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

detaljreguleringsplanen for Sørnessa, som vist på plankart datert 03.05.2016, med planbestemmelser datert 

03.05.2016 og planbeskrivelse datert 03.05.2016. 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 12.05.2016 sak 67/16 

 

Vedtak: 

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

detaljreguleringsplanen for Sørnessa, som vist på plankart datert 03.05.2016, med planbestemmelser datert 

03.05.2016 og planbeskrivelse datert 03.05.2016. 

Enstemmig. 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 14.01.2016 sak 16/16 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge ut reguleringsplan for Sørnessa med beskrivelse, plankart og 

bestemmelser datert 20.10.2015 ut på høring og offentlig ettersyn i medhold av pbl § 12- 11. Det forutsettes at 

følgende endringer tas med før utlegging:  

- Det avklares hvilke tilleggsareal BEWI ønsker å kjøpe og hvilke konsekvenser dette har for plan. 

- Det utarbeides en mer detaljert plan for vann- og avløpsløsninger i forhold til reguleringsplanen.  

 

Enstemmig 

Forslag til vedtak: 

 

I medhold av pbl. § 12-14 vedtas endring av planbestemmelse §§ 1.2 og 2.1 for reguleringsplan Sørnessa, med 

planbestemmelse datert 03.05.17, planbeskrivelse datert 10.02.17 og plankart datert 03.05.16, med følgende 

endringer: 

 § 1.2 tilføyes Garasje/bod til og med 50 m2 kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense, med unntak 

mellom tomt 4 og 5. 

 § 2.1 tilføyes Påtegnet avkjørselspil i kartet er kun veiledende plassering. 

 

Vedlegg: 

 

1. Plankart, datert 03.05.16 

2. Planbestemmelser, datert 03.05.17 

3. Planbeskrivelse, datert 10.02.17 

4. Forespørsel om endring av reguleringsplan bestemmelser brev 1, datert 16.01.17 

5. Forespørsel om endring av reguleringsplan bestemmelser brev 2, datert 03.03.17 

6. Uttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, datert 10.04.17 

7. Uttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 29.03.17 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Planbeskrivelse, datert 03.05.16 

2. Planbestemmelser, datert 13.05.16 

3. Planbestemmelser, datert 10.02.17 
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Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn: 

Reguleringsplan for Sørnessa ble egengodkjent i Frøya kommunestyre den 23.06.2016. Kystplan søker nå om å 

foreta en mindre vesentlig endring i dagens reguleringsplan. Man ønsker å kunne bygge garasje og bod inntil 1 

meter fra nabogrense, i tillegg til at angitte avkjørselspiler angis som veiledende i plankartet, med at dette 

presiseres i planbestemmelsene. Søker ønsker derfor å endre planbestemmelse § 1.2 ved å føye til muligheten til 

å bygge garasje/bod 1 meter fra nabogrense, og at § 2.1 angir avkjørselspil som retningsgivende. 

 

Søker opplyser om at det i reguleringsplanarbeidet ble gjort en feil av forslagstiller, da planforslaget for 

Sørnessa ble sendt inn. I forbindelse med egengodkjenningen av reguleringsplan oppdaget plankonsulent at en 

av bestemmelsene hadde falt ut. Bestemmelsen skulle ivareta at bebyggelse innenfor planområdet kunne sette 

opp garasje/bod 1 meter fra nabogrense, uavhengig av nedfelte byggegrense i plankart. Plankonsulent beklager 

at dette ikke ble plukket opp under deres kvalitetssikring av arbeidet og ber om at dette nå tas inn gjennom en 

mindre vesentlig endring. Det samme gjelder påtegnet avkjørselspil i plankart. 

 

Om endring og oppheving av reguleringsplan, jfr. pbl. § 12-14. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 så er det åpnet for å foreta mindre vesentlige endringer uten at 

dette utløser krav om ny og full planprosess. Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig 

betydning for noen berørte parter eller interesser. Før det kan treffes endelig vedtak i saken må den forelegges 

berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning 

til å uttale seg. Hensikten med dette er å avklare om berørte myndigheter og parter har innvendinger. Dersom 

det skulle være innvendinger vil ikke saken kunne behandles som en mindre vesentlig endring, jfr. pbl. § 12-14 

og Miljøverndepartementets veileder T-1490 pkt. 2.9. Kommunens avslag på en reguleringsendring vil ikke 

kunne påklages av søker. 

Kommunestyret kan i samsvar med kommuneloven delegere myndighet til å treffe vedtak om mindre endringer 

i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Det er hensiktsmessig 

at mindre endringer kan behandles på en enklere måte. Rådmann har ikke fått delegert denne myndighet, saken 

sendes derfor over til behandling til hovedutvalget for forvaltning for vedtak. 

 

Rådmannens vurdering: 

Reguleringsplan for Sørnessa ble lagt ut til førstegangs offentlig høring og ettersyn den 25.01.16. Kunngjøring 

av planarbeid ble gjort den 03.04.15. Omsøkte bestemmelse ser ut til å ha forsvunnet under forslagstillers 

revidering av planforslag før den ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn den 25.01.16. 

 

Det er i dag lagt opp til at man kan sette opp bygg som garasje og lignende som ikke skal brukes til beboelse, 

og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m², inntil 1 meter fra 

nabogrense og bygning, i henhold til SAK10 § 4-1 og som fremgår av pbl. §§ 20-5, 20-6 og 29-4 tredje ledd 

punkt b. Disse tiltakene er unntatt byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens 

bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet 

regelverk. Med mindre noe annet framgår av planbestemmelsene, er fastsatte byggegrense i plankart gyldig for 

både det som er fastsatt som tiltak og det som ikke er fastsatt som tiltak i henhold til pbl. § 20-1. Tillatelse til å 

sette opp garasje/bod inntil 1 meter fra nabogrense og over angitte byggegrense, må derfor framgå av 

planbestemmelsene. 

I reguleringsplan er det satt en generell byggegrense på minimum 4 meter fra sentervei og til tomtegrense. 

Byggegrense er noen steder tilpasset slik at den overstiger 4 meter. Byggegrensen er fastsatt slik i henhold til 

pbl. § 29-4 og TEK10 § 11-6. Slik administrasjonen vurderer det vil ikke en byggegrense på 1 meter fra 

nabogrense tilsidesette de hensyn som gjøres gjennom pbl. § 29-4 og TEK10 § 11-6, såfremt det er snakk om 

bygg t.o.m. 50 m2, som beskrevet i SAK10 § 4-1 og pbl. §§ 20-5 og 20-6. Rådmann forutsetter dermed at 

omsøkte reguleringsendring endres til å omfatte bygninger t.o.m. 50 m2. Planbestemmelse bør derfor 

formuleres slik: Garasje/bod til og med 50 m2 kan settes opp inntil 1m fra tomtegrense. Rådmannen vurdere 

det slik at bygg av denne type og størrelse dermed ikke vil være til hinder frisikt fra vei og i samsvar med de 

forutsetninger gitt i pbl. § 29-4. Endring av bestemmelse vil heller ikke omfatte tomtene 1, 2 og 3 avsatt til 

konsentrert småhusbebyggelse. 
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Det er angitt avkjørselspil plankartet for Sørnessa. Forslagstiller mente disse som veiledende, ikke at de skulle 

være bindende i plankartet. Rådmannen viser til pbl. § 12-1 der reguleringsplan er definert som et 

arealplankart med tilhørende bestemmelser, og det etter § 12-7 i nødvendig utstrekning kan gis bestemmelser 

til planen. Rådmannen viser derfor til at med mindre noe annet er angitt i planbestemmelsene, så er påtegnet 

avkjørsel i plankart juridisk bindende. Søker ønsker derfor nå å angi gjennom planbestemmelsene at avkjørsel 

er veiledende og ikke bindende. 

 

Naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true verken arter eller  

planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, marint beskyttede områder eller 

vernede vassdrag. Omsøkte tiltak medfører at man vil kunne bygge garasje/bod nærmere på allerede regulerte 

eiendommer, dette vurderes til å ha ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i nml. §§ 8- 12. En 

anser dermed at prinsippene bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 

 

Rikspolitiske retningslinjer. 

Omsøkte endring i reguleringsplan vil ikke være i strid med noen rikspolitiske retningslinjer. 

 

Merknadsbehandling: 

Endringene ble sendt på begrenset høring til sektormyndigheter og grunneiere i området etter behandling i HFF 

den 16.03.17. det er innkommet to merknader fra henholdsvis Sør- Trøndelag Fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 

 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag: Fylkesmannen vurdere at de foreslåtte endringene i planbestemmelsene er 

innenfor kommunens handlingsrom, og det foreligger ingen merknader fra Fylkesmannens fagavdelinger. 

Kommentar: Ingen merknader. 

 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: Anser endringene å være innenfor kommunens handlingsrom. Anbefaler i 

midlertid at byggegrensene beholdes som de er mellom tomten 4 og 5, og mellom tomtene 9 og 10, da dette 

bidrar til å ivareta allmenne interesser (adgangen til grøntareal/lekeareal og sjøadkomst for bakenforliggende 

tomter). 

Når det gjelder å vise avkjørsel med pil på kartet kan bestemmelsene med fordel angi hvilket handlingsrom 

som gjelder (hvilken veg tomta skal ha adkomst fra bør ligge fast). 

Kommentar: Bestemmelse § 1.2 presiseres til å ikke gjelde mellom tomt 4 og 5. Mellom tomt 9 og 10 anses 

dette ikke å være noe problem. Angående avkjørselspiler så presiseres dette ikke nærmere, da det for noen av 

tomtene i feltet begrenses til å kun gjelde to sider av tomten. 

 

Vurdering: 

 

Konklusjon: 

Rådmannen er av den vurdering at omsøkte endring vil føre med seg små eller endringer av betydning om man 

tilrettelegger for bygging av garasje/bod 1 meter fra nabogrense. Rådmannen mener allikevel at dette må 

begrenses opp til 50 m2 som loven i dag gjennom SAK10 § 4-1 og pbl. §§ 20-5, 20-6 og 29-4 legger opp til. 

Tomtene hvor dette er aktuelt er gjennom reguleringsplan avsatt til enebolig, om vil dermed medføre at det 

mest sannsynligvis er aktuelt med en garasje per tomt. Større bygninger vil måtte forholde seg til de 

byggegrensene avsatt i plankart eller i henhold til overordnet lovverk. 

 

Med tanke på angitte avkjørselspiler og videre utfylling gjennom planbestemmelsene, så ser ikke rådmannen at 

dette skulle medføre noen store konsekvenser, eller skulle være til fare. For de aller fleste tomtene inne i 

planområde, så er det aktuelt med avkjørsel fra kun et sted på tomten, mens det for fåtall er aktuelt fra flere 

steder. Slik rådmannen ser det så er de tomtene hvor det er aktuelt med avkjøring flere steder inne i det 

etablerte boligfeltet og vil ikke føre til konsekvenser for trafikksikkerhet for hverken gående eller syklende. 

 

De to merknadene fra sektormyndigheter innebærer kun fra Fylkeskommunen et faglig råd. Dette er delvis tatt 

til følge ved at bestemmelse angående byggeavstand ikke skal gjelde mellom tomt 4 og 5, jfr. § 1.2. Dette for å 

unngå privatisering og dette bidrar til å ivareta allmenne interesser (adgangen til grøntareal/lekeareal).  
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I medhold av pbl. § 12-14 vedtas endring av planbestemmelse §§ 1.2 og 2.1 for reguleringsplan Sørnessa, med 

planbestemmelse datert 03.05.17, planbeskrivelse datert 10.02.17 og plankart datert 03.05.16, med følgende 

endringer: 

• § 1.2 tilføyes Garasje/bod til og med 50 m2 kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense, med unntak 

mellom tomt 4 og 5. 

• § 2.1 tilføyes Påtegnet avkjørselspil i kartet er kun veiledende plassering. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Område er i dag regulert gjennom reguleringsplan for Sørnessa 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Omsøkte reguleringsendring vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Frøya kommune. 
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RETNINGSLINJER FOR HELTIDSKULTUR I FRØYA KOMMUNE  

 

Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar «Retningslinjer for heltidskultur i Frøya kommune» 

Retningslinjene innebærer store endringer spesielt for helse- og omsorg, og de er et ledd i å 

etablere «prosjekt heltidskultur» som vil være rammeområdets hjelpemiddel for å komme i gang 

med tiltakene som beskrevet i retningslinjene. 

2. Det legges inn et lokalt tillegg på kr 100 pr arbeidede helgetime utover 270 timer pr år fra 

01.12.17 

3. Økte kostnader som følge av dette vedtaket legges inn i budsjett for 2018 og i langtidsperioden 

4. Retningslinjene evalueres i juni 2018 og juni 2019 

 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 16.05.2017 sak 10/17 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar «Retningslinjer for heltidskultur i Frøya kommune» 

Retningslinjene innebærer store endringer spesielt for helse- og omsorg, og de er et ledd i å etablere 

«prosjekt heltidskultur» som vil være rammeområdets hjelpemiddel for å komme i gang med tiltakene 

som beskrevet i retningslinjene. 

2. Det legges inn et lokalt tillegg på kr 100 pr arbeidede helgetime utover 270 timer pr år fra 01.12.17 

3. Økte kostnader som følge av dette vedtaket legges inn i budsjett for 2018 og i langtidsperioden 

4. Retningslinjene evalueres i juni 2018 og juni 2019 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar «Retningslinjer for heltidskultur i Frøya kommune» 

Retningslinjene innebærer store endringer spesielt for helse- og omsorg, og de er et ledd i å 

etablere «prosjekt heltidskultur» som vil være rammeområdets hjelpemiddel for å komme i 

gang med tiltakene som beskrevet i retningslinjene. 

2. Det legges inn et lokalt tillegg på kr 100 pr arbeidede helgetime utover 270 timer pr år fra 

01.12.17 

3. Økte kostnader som følge av dette vedtaket legges inn i budsjett for 2018 og i 

langtidsperioden 

4. Retningslinjene evalueres i juni 2018 og juni 2019 
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Vedlegg: 

 

Retningslinjer for heltidskultur  
Mal for motiverende intervju 
Kartlegging deltid Frøya kommune 2016 
 

Saksopplysninger:   

 

Tidligere vedtak/ avtaler/lover som er relevant for saken: 

1.Kommunestyrevedtak desember 2015: 

«Å etablere et prosjekt rettet mot det å rekruttere og beholde kvalifisert personell, med spesiell 

fokus på de områdene som har de største utfordringene» I mandatet til prosjektleder inngår «å 

planlegge og prøve ut/iverksette ulike arbeidstidsordninger innenfor turnusbaserte tjenester», jfr 

heltid/deltidsutfordringene. 

2. Handlingsplan heltidskultur 2015 – 2017 

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk sykepleierforbund undertegnet den 28.september 2015 en revidert 

heltidserklæring, der partene forpliktet seg til en forsterket innsats gjennom forskjellige aktiviteter 

3. Hovedtariffavtalen 

Det skal utarbeides lokale retningslinjer med formål om å øke antall heltidsansatte. 

Hovedtariffavtalen sier også at det kan etter lokale drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget 

avhengig av arbeidsbelastning, Arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes 

slik at det stimulerer til flere hele stillinger. 

4. Arbeidsgiverstrategi 2013-2020 

5. Strategisk rekrutteringsplan for helse- og omsorg 2016-2020 

6. Morgendagens omsorg 

 

Arbeidet med retningslinjene 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i februar 2017 bestående av: 

 Kristin Reppe Storø: prosjektleder 

 Bente Kristin Øyen: Fagforbundet 

 Camilla Røstad:  Sykepleierforbundet 

 Synnøve Hanssen: Personal 

Beathe Sandvik Meland: ass. rådmann/fung.rådmann har fulgt arbeidet tett 

Frøya kommunestyre vedtok i desember 2015 at det skal etableres et prosjekt rettet mot å 

rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, herunder planlegge og prøve ut ulike 

turnusordninger. Før det kan etablere et «prosjekt heltidskultur» så prosjektgruppa tidlig at vi 

måtte ha retningslinjer for heltidskultur på plass som et første steg.  Dette for å i neste omgang 

etabler prosjektet på basis av vedtatte retningslinjer. Selve prosjektet «heltidskultur i helse og 

omsorgstjenestene i Frøya kommune» har som mål å legges frem for politisk behandling i juni 2017 
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Rådmann har valgt å komme med forslag til retningslinjer som omfatter hele organisasjonen Frøya 

kommune, ikke bare døgnbaserte tjenester. Dette da kommunen har mange på deltid også innenfor 

andre områder. 

Gruppa har hele tiden sørget for å få innspill fra de ulike virksomhetene i Frøya kommune. 

Medvirkning har også skjedd ved at retningslinjene er gjennomgår i Kontaktmøtet og i lederforum.  

Alle enheter i kommunen har fått tilbud om gjennomgang med tanke på å gi innspill enten ved at vi 

presenterte forslaget på personalmøte eller i HMS-gruppa ved enheten. En del innspill er kommet 

inn,- og de fleste er tatt hensyn til i endelig forslag til retningslinjer. 

Forslaget til retningslinjer tar opp i seg de punktene som Hovedtariffavtalen krever.  

Hvorfor heltidskultur? 

I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en erklæring om 
«Det store heltidsvalget» - også kalt Heltidserklæringen. Mye har skjedd i kommunene siden 
erklæringen ble inngått. Vi har fått mer kunnskap, og mange kommuner har satt heltidskultur på 
dagsordenen. Målet om en kommunesektor basert på hele stillinger er fortsatt langt unna.  
Partene ønsker derfor å intensivere arbeidet med å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur 

i sektoren. Utfordringene er fortsatt spesielt store i helse- og omsorgssektoren. Det er et stort 

arbeidskraftpotensial i å redusere deltid og å øke stillingene til de som i dag jobber i sektoren. Videre 

er det viktig å legge til rette for at nye stillinger kan lyses ut som hele stillinger. Dette er avgjørende 

for å sikre kvalitet og tilstrekkelig kompetanse i tjenestene både i dag og i framtida. 

Det finnes mye forskning og kunnskap som viser at heltidskultur og store stillinger har mange 
positive betydninger både for arbeidsgiver, arbeidstakere og ikke minst brukere/innbyggere. 
Heltidskultur er et «kinderegg»!  
De positive effektene er tydelig oppsummert i dette «hjulet». (Kilde: Fafo, Moland 2015)  
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En virksomhet som satser på heltidsstillinger, har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft 

og holde på den. Slik vil man lettere kunne utvikle gode fagmiljøer og redusere turnover. Samtidig vil 

arbeidstidsorganiseringen kunne ha innvirkning på myndiggjøring av medarbeiderne, sykefravær og 

trivsel. 

Ut fra bruker/pasientperspektivet er trygghet, forutsigbarhet og stabilitet viktige faktorer for 

opplevelsen av gode tjenester fra det offentlige. 

Sett fra ansattperspektivet har dagens arbeidstidskultur innen flere sektorer økonomiske 

konsekvenser for den enkelte arbeidstaker. Med store stillinger vil man kunne opparbeide en 

pensjon til å leve av, samtidig som man har forutsigbarhet i forhold til lønn, arbeidstid og fritid. I 

tillegg vil ansatte i en heltidskultur ha bedre forutsetninger for å få gode lærings- og fagmiljøer. 

For arbeidsgiver vil heletidskultur medføre færre ansatte å forholde seg til, noe som gir mere tid til å 

utøve ledelse. Det vil også bli lettere å rekruttere kompetent arbeidskraft og beholde disse. 

 

Vurdering: 

 

Det ble foretatt en kartlegging av antall deltidsansatte i Frøya kommune i 2016.  Kommunen hadde 

da 172 deltidsansatte, og det er ingen grunn til å tro at antallet har gått ned. Hovedtyngden er 

innenfor pleie og omsorg – (PLO) og bo- aktivitet og miljøtjenesten (BAM), men også flere innenfor 

oppvekst, renhold og kultur. 

Sett i et samfunnsperspektiv vet vi at vi mangler hender fremover,- spesielt innenfor helse- og 

omsorgsyrkene. Helsearbeidere i deltidsstillinger utgjør en betydelig arbeidskraftreserve som vi 

trenger fremover. Arbeidsgivermonitoren for Frøya kommune fra KS er tydelig på at lederne 

opplever store utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere og vernepleiere, mange 

deltidsansatte og høyt sykefravær. Lederne opplyser at de tilbyr nyutdannede 100% stilling, mens 

monitoren viser at de under 30 år i gjennomsnitt har 67% stilling. 

Retningslinjene innebærer noe arbeid for den enkelte virksomhet i starten. Leder skal gjennomføre 

intervju med sine deltidsansatte, og kartlegge situasjonen for egen enhet.  Kartleggingen på den 

enkelte enhet skal gi oss en oversikt over de som ønsker større stilling, og disse vil bli sett på som 

søkere til de små stillingene. Det skal også settes mål og rapporteres. Videre settes det faste datoer 

fire ganger i året for når evt deltidsstillinger kan utlyses. Dette for å forsøke å se disse stillingene i 

sammenheng for å se om det er mulig å skape en heltidsstilling av flere små stillinger.  

Utfordringene er størst innenfor, PLO, BAM, Teknisk (renhold), oppvekst og kultur. 

Vi har valgt å sette opp en egen tiltaksliste for arbeidsplasser som har døgnkontinuerlig turnus. Dette 

fordi denne type arbeidsplasser krever flere tiltak enn arbeidsplasser som er basert på vanlig 

arbeidstid.  

«Prosjekt Heltidskultur» er et nødvendig tiltak for å komme i gang med nytenkning rundt turnus og 

døgnrytmeplaner. Dagens turnuser medfører bla at enkelte ansatte har vakter helt ned på 4,5 time. 

Dette medfører selvfølgelig mange oppmøter på jobb, uten at det er mulig å oppnå 100% stilling. 

Retningslinjene gir føringer for hvordan det bør tenkes, men det er opp til den enkelte enhet å finne 

ut av hvilke tiltak de ønsker å gå i gang med for å oppnå målsettingen. 

 

Evaluering 



Saknr: 65/17 

I retningslinjene legges det opp til en kartlegging av situasjonen høsten 2017. Dette vil danne 

grunnlaget for å kunne evaluere situasjonen frem i tid. De største utfordringene har vi innenfor 

helse- og omsorg. Det er her vi må inn i utfordrende prosesser for å kunne oppnå heltidskultur, jfr 

«prosjekt heltidskultur» Tanken er at prosessene skal drives av de som har skoen på, nemlig de 

ansatte, og vi vet at slike prosesser tar tid. Første evalueringstidspunkt er derfor satt til juni 2018. Ny 

evaluering bør gjøres i juni 2019 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Mange små stillinger i pleie- og omsorg skyldes i hovedsak utfordringer med å dekke opp helgene. 

Retningslinjene innebærer noe mere helgetimer for en del ansatte. For å motivere til ytterligere 

helgejobbing legges det inn et lokalt tillegg på kr 100 pr arbeidede helgetime utover 270 timer pr år. 

270 timer helg for ansatte i turnus er satt som norm, og innebærer at en del ansatte må jobbe flere 

helgetimer enn de gjør i dag. Virkningstidspunkt settes til 011217, da retningslinjene legger opp til en 

avregningsperiode fra 01.12 – 30.11, med utbetaling av tillegget i desember.  

I Hovedtariffavtalen åpnes det for å gi et lokalt tillegg på helg, og flere kommuner har innført dette. 

Trondheim kommune har en ordning der det gis et tillegg på 150 kr pr ekstra helg utenom turnus. For 

Frøya kommune sin del ville dette gitt en veldig urettferdig profil, da det er store variasjoner på hvor 

mange timer helg de ansatte innen helse- og omsorg jobber pr d.d. BAM har hatt og har prosjekt 

rettet mot bla turnusløsninger som gir flere antall timer helg for den enkelte, samtidig som disse 

løsningene gjør at ansatte får mulighet til å øke opp stillingsandelen. Målet er at flest mulig skal 

jobbe størst mulig stilling, noe som innebærer at antall helgetimer på den enkelte må økes i den 

faste turnusen, ikke bare ved at de tar på seg ekstra helger innimellom. 

Kan det forventes innsparinger som en følge av prosjektet Heltidskultur/ vedtak om retningslinjer for 

heltidskultur?  

Det er forsket på kostnader knyttet til det å ansette to personer i 50% stilling kontra å ansette en i 

100% stilling. Regnestykket viser en besparelse på hele 65000 årlig. I dette regnestykket ligger også 

rekrutteringskostnader,- ergo er dette det du kan spare det første året. Besparelsen reduseres de 

neste årene,- men ulempene og kostnadene er fortsatt store både for brukerne av tjenestene, de 

deltidsansatte og Frøya kommune. 

Innenfor pleie- og omsorg brukes det pr i dag jevnlig vikarbyrå. Kostnadene med dette er store 

relatert til bruk av egne ansatte. Innleie skjer i størst grad ved avvikling av ferie og i helger. Bla er 

målsettingen med retningslinjene at ansatte i Frøya kommune jobber flere timer helg, noe som betyr 

innsparing i forhold til bruk av vikarbyrå. Økte kostnader som følge av lokalt tillegg helg vil derfor i 

noen grad dekkes gjennom mindre bruk av vikarbyrå. Vi har derfor valgt å legge inn dagens nivå på 

helgetimer for ansatte i kostnadsberegningen med tiltaket. Beregninger vi har gjort viser da at 

kostnaden med å gi økt helgetillegg ved å jobbe over 270 timer helg pr år utgjør kr 550 000,- pr år. 

Forhold til overordna planverk- Samfunnsdelen av kommuneplanen 

 

Organisasjonen Frøya kommune- overordnet mål: Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ 
tjenesteyter og arbeidsgiver 
   
Sånn vil vi gjøre det: Ha fokus på utvikling og omstilling av organisasjonen for å møte fremtidens 
utfordringer gjennom forberdring- forenkling og fornying. 
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MORGENDAGENS OMSORG - OMSTILLING TIL NY ORGANISERING  

 

Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

 Frøya kommunestyre godkjenner vedlagte  «plan for omstilling til ny organisering av helse 

og omsrogssektoren i Frøya kommune». Dette innebærer at alle ansatte som arbeider i 

pleie og omsorg vil på et gitt tidspunkt får en endringsoppsigelse, og samtidig får garanti 

for nytt arbeid i den «nye» organisasjonen. De får ingen garanti for samme arbeid og 

stillingsbetegnelse som tidligere. Endringsoppsigelsene kommer når den nye 

organisasjonsmodellen, bemanningsplanen og tidspunktet for iverksetting er klar. 

 

 Medarbeiderne orienteres om prosessen så snart avtalen er vedtatt av Frøya kommune. og 

vedlagte «omstillingsavtale»  benyttes i samhandling mellom tillitsvalgte og kommunen 

som arbeidsgiver. 

 

 Ansatte søker på stilling i den nye organisasjonen gjennom intern utlysning. 

 

 I alle avdelinger skal det foreligge en bemanningsplan som viser de oppgaver og mål som 

virksomheten har. Antall arbeidstakere (stillinger) virksomheten har for å utføre 

oppgavene, og beskrivelse av kompetanse ansatte må ha for å kunne utføre oppgavene. 

 

 «Prosedyre for innplassering av ansatte i ny organisering» brukes som et                                                                                                                                                      

arbeidsverktøy  til omstillingsavtalen. 

 

 Virksomhetsleder har ansvar for at prosessen gjennomføres i tråd med disse 

retningslinjene, og å sørge for god kommunikasjon med tillitsvalgte og fortløpende 

informasjon til de ansatte – også til de som ikke blir direkte berørt.  

 

 Personalavdelingen har et koordineringsansvar, og bistår virksomhetsleder i iverksetting 

av prosessen. Personalavdelingen har også ansvar for saksbehandlingen knyttet til den 

enkelte arbeidstaker. 

 

 Det opprettes en stillingsbank for å sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid 

vurderes i forhold til ledige stillinger som de er kvalifisert for. Oppgaver, ansvar og 

myndighet defineres av rådmann, i samarbeid med tillitsvalgte. 

 

 Det etableres et partssammensatt omstillingsutvalg som skal bidra til at kvaliteten og de 

arbeidsrettslige og personalpolitiske forhold blir utført på en god måte. 
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 Omstillingsutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet: 

o Vurderer alle ledig stillinger, om de skal tilbys overtallige eller gå til intern/ekstern 

kunngjøring. 

o Har tilsettingsmyndighet ved intern omplassering når stillinger tilbys overtallige. 

o Kan innkalle overtallige til samtale for å drøfte muligheter, ønsker, forslag og evt. 

avdekke annen kompetanse enn det som er kjent. 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 30.05.2017 sak 12/17 

 

Vedtak: 

 Frøya kommunestyre godkjenner vedlagte  «plan for omstilling til ny organisering av helse og 

omsrogssektoren i Frøya kommune». Dette innebærer at alle ansatte som arbeider i pleie og omsorg vil 

på et gitt tidspunkt får en endringsoppsigelse, og samtidig får garanti for nytt arbeid i den «nye» 

organisasjonen. De får ingen garanti for samme arbeid og stillingsbetegnelse som tidligere. 

Endringsoppsigelsene kommer når den nye organisasjonsmodellen, bemanningsplanen og tidspunktet 

for iverksetting er klar. 

 

 Medarbeiderne orienteres om prosessen så snart avtalen er vedtatt av Frøya kommune. og vedlagte 

«omstillingsavtale»  benyttes i samhandling mellom tillitsvalgte og kommunen som arbeidsgiver. 

 

 Ansatte søker på stilling i den nye organisasjonen gjennom intern utlysning. 

 

 I alle avdelinger skal det foreligge en bemanningsplan som viser de oppgaver og mål som 

virksomheten har. Antall arbeidstakere (stillinger) virksomheten har for å utføre oppgavene, og 

beskrivelse av kompetanse ansatte må ha for å kunne utføre oppgavene. 

 

 «Prosedyre for innplassering av ansatte i ny organisering» brukes som et                                                                                                                                                      

arbeidsverktøy  til omstillingsavtalen. 

 

 Virksomhetsleder har ansvar for at prosessen gjennomføres i tråd med disse retningslinjene, og å sørge 

for god kommunikasjon med tillitsvalgte og fortløpende informasjon til de ansatte – også til de som 

ikke blir direkte berørt.  

 

 Personalavdelingen har et koordineringsansvar, og bistår virksomhetsleder i iverksetting av prosessen. 

Personalavdelingen har også ansvar for saksbehandlingen knyttet til den enkelte arbeidstaker. 

 

 Det opprettes en stillingsbank for å sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid vurderes i 

forhold til ledige stillinger som de er kvalifisert for. Oppgaver, ansvar og myndighet defineres av 

rådmann, i samarbeid med tillitsvalgte. 

 

 Det etableres et partssammensatt omstillingsutvalg som skal bidra til at kvaliteten og de 

arbeidsrettslige og personalpolitiske forhold blir utført på en god måte. 

 

 Omstillingsutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet: 

o Vurderer alle ledig stillinger, om de skal tilbys overtallige eller gå til intern/ekstern 

kunngjøring. 

o Har tilsettingsmyndighet ved intern omplassering når stillinger tilbys overtallige. 

o Kan innkalle overtallige til samtale for å drøfte muligheter, ønsker, forslag og evt. avdekke 

annen kompetanse enn det som er kjent. 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommunestyre godkjenner vedlagte  «plan for omstilling til ny organisering av helse og 

omsrogssektoren i Frøya kommune». Dette innebærer at alle ansatte som arbeider i pleie og 

omsorg vil på et gitt tidspunkt får en endringsoppsigelse, og samtidig får garanti for nytt 

arbeid i den «nye» organisasjonen. De får ingen garanti for samme arbeid og 

stillingsbetegnelse som tidligere. Endringsoppsigelsene kommer når den nye 

organisasjonsmodellen, bemanningsplanen og tidspunktet for iverksetting er klar. 

 

 Medarbeiderne orienteres om prosessen så snart avtalen er vedtatt av Frøya kommune. og 

vedlagte «omstillingsavtale»  benyttes i samhandling mellom tillitsvalgte og kommunen som 

arbeidsgiver. 

 

 Ansatte søker på stilling i den nye organisasjonen gjennom intern utlysning. 

 

 I alle avdelinger skal det foreligge en bemanningsplan som viser de oppgaver og mål som 
virksomheten har. Antall arbeidstakere (stillinger) virksomheten har for å utføre oppgavene, 
og beskrivelse av kompetanse ansatte må ha for å kunne utføre oppgavene. 

 

 «Prosedyre for innplassering av ansatte i ny organisering» brukes som et                                                                                                                                                      

arbeidsverktøy  til omstillingsavtalen. 

 

 Virksomhetsleder har ansvar for at prosessen gjennomføres i tråd med disse retningslinjene, 

og å sørge for god kommunikasjon med tillitsvalgte og fortløpende informasjon til de ansatte 

– også til de som ikke blir direkte berørt.  

 

 Personalavdelingen har et koordineringsansvar, og bistår virksomhetsleder i iverksetting av 

prosessen. Personalavdelingen har også ansvar for saksbehandlingen knyttet til den enkelte 

arbeidstaker. 

 

 Det opprettes en stillingsbank for å sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid 

vurderes i forhold til ledige stillinger som de er kvalifisert for. Oppgaver, ansvar og 

myndighet defineres av rådmann, i samarbeid med tillitsvalgte. 

 

 Det etableres et partssammensatt omstillingsutvalg som skal bidra til at kvaliteten og de 

arbeidsrettslige og personalpolitiske forhold blir utført på en god måte. 

 

 Omstillingsutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet: 

o Vurderer alle ledig stillinger, om de skal tilbys overtallige eller gå til intern/ekstern 

kunngjøring. 

o Har tilsettingsmyndighet ved intern omplassering når stillinger tilbys overtallige. 

o Kan innkalle overtallige til samtale for å drøfte muligheter, ønsker, forslag og evt. 

avdekke annen kompetanse enn det som er kjent. 
Vedlegg: 

 

Omstilling til ny organisasjon 

Prosedyre for innplassering 

Omstillingsavtale underskrevet 
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Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 

Kommunestyret gjorde 26.02.15 vedtak om å sette ned ulike  arbeidsgrupper som skulle arbeide med 

utfordringer knyttet til utformingen av morgendagens omsorgstjenester. Fem delprosjekter har vært  

nedsatt, og det er  jobbet ut i fra definerte mandater i ulike faser ( jfr. sak 12/16, 76/16 og 20/17)  

Delprosjekt 5 har blant annet hatt som mandat å jobbe med fremtidig organisering og bemanning.  

Fundamentet for organisering og bemanning i framtidig omsorgsmodell ligger i helse- og 

omsorgstjenestenes  nye omsorgstrapp, og det synes  å være klart at dagens organisering og 

bemanning ikke er aktuell å videreføre. Morgendagens omsorgstjenester berører alle sektorens 

tjenester i mer eller mindre grad. Sykehjemstjenestene vil endres, både i  omfang og faglig innhold, 

og vi vil få flere bofellesskap med heldøgns tjenester. I tillegg må både faglige og personalmessige 

ressurser i hjemmetjenesten vurderes  blant annet i forhold til tidlig innsats slik at hjemmeboende 

skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig.  

Med dette som bakgrunn ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, 

vernetjenesten, prosjektleder for  M.O, personal og v. leder for pleie og omsorgstjenesten.  

Følgende mandat ble gitt av rådmannen: 

 Utarbeide et planforslag for gjennomføring av personalomstilling til ny organisering av 

omsorgstjenestene. 

  Se på lovkrav / regelverk og avtaler.  

 Dokumentet skal være retningsgivende for prosessen. 

 Dokumentet behandles i ulike plan/ utvalg for behandling og godkjenning. 

 

Det er nå utarbeidet og underskrevet et forslag til en omstillingsavtale for å klargjøre premisser og 

samhandlingsformer mellom Frøya kommune og kommunens hovedtillitsvalgte. Dette for å skape et 

godt samarbeid og forutsigbarhet i forberedelse og gjennomføring av omstillingsprosessen. 

Omstillingsavtalen beskriver hvordan prosessen skal skje, slik at arbeidstakerne blir ivaretatt på en 

god måte. Avtalen er primært av operativ karakter og tar sikte på å skape ny rett knyttet til 

omstillingsarbeidet. Omstillingsavtalen kan på ingen måte endre ansattes rettigheter eller plikter i 

forhold til sentralt lov- og avtaleverk. Avtalene gjelder alle forhold som er omtalt i § 1-4 I 

Hovedavtalen – Omstilling og utvikling 

 

Vurdering 

Alle ansatte har i dag en skriftlig arbeidsavtale som beskriver  arbeidsgiver og arbeidstaker sine 

rettigheter og plikter. I tillegg kan en slik avtale også inneholde særskilte punkter som blant annet 

arbeidstidsordning, arbeidssted, tilrettelegging, avlønning etc. 

Arbeidsgruppa har vurdert formelle krav i lov og avtaleverk, og særlig arbeidsgivers styringsrett opp  

mot endringsoppsigelse (se notat Omstilling til ny organisering  av helse- og omsorgssektoren i Frøya 

kommune) 
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 Arbeidsgivers styringsrett er en forholdsvis enkel og tidsbesparende prosess, men har en del 

utfordringer. Styringsretten kan ikke brukes i tilfeller der stillingens grunnpreg endres, eller ved 

betydelige endringer. Dette gir rom for tolkning og usikkerhet. Enkelte arbeidstakere vil falle utenom 

retten for bruk av styringsrett. Man ville i så fall bli nødt til å kombinere bruken av styringsrett med 

f.eks endringsoppsigelse. En prosedyre basert på to modeller kan også bli en utfordring, da dette kan 

oppleves som forskjellsbehandling. 

Ved en endringsoppsigelse  avsluttes en arbeidsavtale, samtidig som det gis tilbud om ny 

arbeidsavtale på endrede vilkår.  Arbeidstaker kan akseptere endringen, og oppsigelsen innebærer 

da ikke et endelig opphør av arbeidsforholdet. Hvis arbeidstaker avslår de nye tilbudene, er 

oppsigelsen å anse som en ordinær oppsigelse. Endringsoppsigelse gir en ryddig prosess, med stor 

medvirkning for de ansatte. Dette bidrar til å skape trygghet. Den gir en god oversikt og åpenhet i 

prosessen, både for arbeidsgiver og ansatt. Utfordringen ved bruk av endringsoppsigelse, er at en slik 

prosess er arbeidskrevende og tar tid.                                                                                                                                       

I en omorganiseringsprosess kan det også  være hensiktsmessig å nedsette et partssammensatt 

omstillingsutvalg/gruppe som bidrar til at kvaliteten og de arbeidsrettslige og personalpolitiske 

forhold blir utført på en god måte. Denne gruppen/utvalget kan være en kompetansegruppe 

innenfor eventuelle endringsoppsigelser og endring i bemanning.  

For å sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid, og at dette sees i forhold til ledige stillinger 

som de er kvalifisert for, bør en vurdere opprettelse av en stillingsbank. Denne kan ha som oppgave å 

registrere og følge opp fast ansatte som blir overtallige, samt følge opp og registrere ledige stillinger. 

Arbeidsgiver vil også  tilby kompetanseutvikling for ansatte i forhold til endrede arbeidsoppgaver. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

79/17 Formannskapet 16.05.2017 

67/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

RETNINGSLINJER FRØYA UNGDOMSRÅD  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya ungdomsråds forslag til nye retningslinjer vedtas. 

De nye retningslinjene gjelder fra vedtaksdato. 

Det nye tilleggspunktet som omhandler 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2017 sak 79/17 

 

Vedtak: 

Frøya ungdomsråds forslag til nye retningslinjer vedtas.  

De nye retningslinjene gjelder fra vedtaksdato. 

 

Det nye tilleggspunktet som omhandler godtgjøring utbetales via lønnsavdelingen, og tas fra politisk med 

ansvarsområde Folkevalgte. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya ungdomsråds forslag til nye retningslinjer vedtas.  

De nye retningslinjene gjelder fra vedtaksdato. 

 

Det nye tilleggspunktet som omhandler godtgjøring utbetales via lønnsavdelingen, og tas fra politisk med 

ansvarsområde Folkevalgte. 

 

Vedlegg: 
 

Retningslinjer Frøya ungdomsråd 
 

Saksopplysninger:  

 

Frøya kommune har hatt et aktivt ungdomsråd siden 2006.   

Rådet skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Frøya kommune. 

Rådet skal gi politikerne i Frøya kommune råd om behandling av saker som angår ungdom. 

Ungdomsrådet har også mulighet til å ta opp saker de selv mener er viktig for ungdom. 

 

Rådet består av leder, nest-leder, 3 rådsmedlemmer og 2 vara. Disse velges på ei årlig «Høringa» som 

finner sted i september. De har faste møter 1 gang i måneden, med unntak av sommerferien.  
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Ungdomsrådet disponerer kommunal pc ved behov, har lagringsplass i kommunens systemmapper, og 

låner I-pad fra IT-avdelingen. Rådet har egen konto i kommunens epostsystem, og de har tilgang til 

møterom på rådhuset. Rådet følges opp av koordinator, utnevnt ansatt i kommunen. 

 

Frøya ungdomsråd har egen budsjettpost på 20 000 kr. Disse midlene kan rådet benytte til tiltak, støtte 

ungdomstiltak utført eller i samarbeid med andre, kurs og kompetanseheving. Et eksempel er 

samarbeidet de nylig stod i bresjen for; «Rock mot Rus» og det påfølgende storforeldremøte. 

 

Rådet har tatt opp kriteriene til vurdering, og utarbeidet nytt forslag. Dette først og fremst på grunn av 

at de ikke har hatt et klart reglement i forbindelse med fravær og permisjonssøknader. I tillegg ønsker de 

å innføre godtgjøring for faste oppmøter.  

For øvrig er innholdet stort sett det samme, men rådet har valgt å legge egen ordlyd i de nye kriteriene. 

 

I vurderingen av de to nye punktene har ungdommene søkt råd hos Sør-Trøndelag ungdomsutvalg, og 

hos ordfører. 

Rådet foreslår å følge reglement for folkevalgte i kommunen vedrørende fravær og permisjon. 

Godtgjøring ønskes innført på rådets faste møter, og møter rådet kalles inn til. Det er kun medlemmer 

ved fysisk oppmøte som utløser godtgjøring. 

Rådet foreslår 500 kr pr oppmøte. Dokumentert oppmøte leveres inn og utbetales på samme måte som 

hos andre med verv. 

 

Vurdering: 

 

Ungdomsrådet er aktivt med i saker som omhandler dagen i dag og morgendagen. Rådet har et våkent 

blikk, gode rutiner og arbeidsprosesser. De har en viktig betydning når saker skal vurderes og 

behandles, og de er opptatt av å gi sine uttalelser der kommunen åpner for dette. 

 

Rådet har selv gitt uttrykk for at det er behov for endring i retningslinjene, spesielt med tanke på 

fraværsreglement og godtgjøring.  

Rådet har hatt fokus på å skape engasjement. Dette i forhold til generelt samfunnsengasjement blant 

ungdommene på Frøya, men også i forbindelse med rekruttering.  

Fraværsreglementet skal være rådets rettesnor når de skal forholde seg til permisjoner og holdninger til 

oppmøte og andre forpliktelser. 

Godtgjøring skal være medlemmenes «lønn» for jobben de påtar seg på vegne av alle ungdommer på 

Frøya. Godtgjøring kan i tillegg føre til mer stabilitet i oppmøtene, og motivere flere til å engasjere seg. 

 

Rådmannen ser på dette forslaget fra rådet som positivt. Man skal være lydhør når rådet ytrer behov for 

endring og avklare arbeidsforhold. Å tale noens sak i offentlig sammenheng bør heller ikke for denne 

gruppen utføres uten godtgjøring.  

Rådmann foreslår positiv innstilling til rådets nye retningslinjer. 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Anslagsvis:5 medlemmer i snitt 10 oppmøter: kr 25 000. 

Disse utgiftene konteres som annen lønn på art 10109, utbetales via lønn og tas fra politisk som har 

ansvar 1000 Folkevalgte. 

 

Rådets årlige driftsbudsjett for tiltak og kompetanse er som tidligere. 
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FRØYA IL - SØKNAD OM ENDRING I LEIEAVTALEN AV GOLAN GRESSBANE  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret 

 

Frøya kommune godkjenner endringene Frøya IL ønsker når det gjelder leieavtalen. 

Rådmannen gis fullmakt til å underskrive revidert kontrakt. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 94/17 

 

Vedtak: 

Frøya kommune godkjenner endringene Frøya IL ønsker når det gjelder leieavtalen. 

Rådmannen gis fullmakt til å underskrive revidert kontrakt. 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune godkjenner endringene Frøya IL ønsker når det gjelder leieavtalen. 

Rådmannen gis fullmakt til å underskrive revidert kontrakt. 

Vedlegg: 

 

-Saksfremlegg gammel avtale 

-Gammel avtale 

-Søknad om endring og forslag til ny avtale 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrevedtak 16/3381 vedtok Frøya kommune å inngå en kontrakt med Frøya IL om 

langtidsleie av Golan. Det viser seg at banen trenger omfattende renovering og Frøya IL ønsker på 

den bakgrunn noen endringer i inngått kontrakt. 

Siden inngåelse av leieavtale har det nye styret i Frøya IL gjennomgått avtalen på bakgrunn av at 

kostnadene ved en renovering blir langt større enn tidligere antatt. Frøya IL frykter at laget investerer 

store summer og legger ned betydelig dugnad for så å risikere at kommunen sier opp avtalen med 12 

måneders varsel.  

Rådmannen er fortsatt av den formening at Frøya IL sin interesse for å ruste opp banen er meget 

positiv, men ser at avtalen kan tolkes sånn at laget kan risikere å pådra seg store utgifter til 
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renovering samt legge ned mye dugnad for så å få en oppsigelse like etter.  

Frøya IL mener de trenger en revidert avtale for å starte opp med planlagte renovering i nærmeste 

fremtid. 

Videre ønsker Frøya IL at det presiseres at laget har retten til å selge reklamer ved anlegget samt at 

laget stilles ansvarlig for eventuelle fremtidige skatter og avgifter begrenset til aktiviteten de driver 

på anlegget. 

Dette har aldri vært rådmannens intensjon at et frivillig lag skal ta økonomisk risiko ved å renovere 

en kommunal bane og anbefaler derfor at Frøya IL sitt reviderte utkast til ny avtale legges til grunn 

for leieforholdet. 

Rådmannen har vært i kontakt med leder for Frøya Idrettsråd som ikke ser behovet for ny behandling 

der da rådet allerede to ganger har sagt seg enig i at Frøya IL får inngå leieavtale om Golan. 

Frøya idrettslag har de siste tre årene disponert Golan (gressbanen på Sistranda) og som vederlag har 

de stått for dugnad og nødvendig utstyr på anlegget.  

Frøya IL er kommunens desidert største idrettslag både når det gjelder aktive og antall aktiviteter. 

Laget driver både med turning, fotball, håndball og basket, spesielt når det gjelder tilbud til barn og 

unge gjør de en betydelig innsats. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune har i samråd med Frøya idrettsråd et ønske om å beholde Golan som fullskala 

fotballbane med naturgress. Frøya IL har de siste årene disponert banen og har gjort en 

kjempeinnsats for å holde den i orden. Golan har ikke fremstått så bra på mange år, men behovet for 

ny drenering og legging av ny gressmatte er udiskutabelt. 

At idrettslaget ønsker å benytte banen som sin hjemmearena er meget positivt og rådmannen finner 

det derfor ønskelig at Frøya IL inngår en langtidskontrakt om leie.  

At leietiden settes til 30 år er fordi laget da kan søke om spillemidler til renovering av banen, noe 

som har vist seg helt nødvendig. 

 I henvendelsen fra Frøya IL heter det at banen har fått større skader etter anleggsarbeidene i 

området og krever omfattende rehabilitering. 
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19/17 Kommunalt Brukerråd 24.05.2017 

69/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

HØYRING OM FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING  

 

Kommunalt brukerråds høringsuttalelse: 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmede ber kommunen, ved kommunestyre eller formannskap, om å avgi 

høringsuttalelse på Ekspertutvalgets rapport «En mer effektiv og fremtidsrettet 

hjelpemiddelformidling», med høringsfrist 2. juni.  

Forslaget om å overføre viktige oppgaver, rettigheter, finansiering og faglig formidling fra staten til 

kommunene må avvises.  

Rådet ber derfor om at følgende uttalelse blir vedtatt som høringssvar:  

«Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig 

finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av hjelpemidler. 

Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle livsområder slik at 

grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.  

Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-økonomi. Staten bør 

forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes ergoterapitilbud og rehabilitering, utvikle 

bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger.  

At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for funksjonsnedsettelse 

vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.» 

 

Vedlegg: 

 

1. Viktig sak om hjelpemidler 

2. Brev til ordførere og rådmenn 

3. Sak til kommunale råd 

4. Høyring om fremtidsrettet hjelpemiddelformidling 

5. Høringsbrev og høringsinstanser 

6. Høringsnotat 

    

    

    

 

 

Saksopplysninger:   

 

Se vedlagte vedlegg. 

 

Vurdering: 

 

Se vedlagte vedlegg. 
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SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTED RABBEN RESTAURANT AS 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune godkjenner at Rabben Restaurant AS får utvidet sitt område for serverings- og 

skjenkebevilling til også å gjelde ute på nyoppført platting jfr tegning og bilde. Skjenkebevillingen 

gjelder for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

Dette kommer som et tillegg til vedtak gjort i Frøya kommunestyre 27.10.16 i sak 16/2687 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 11.05.2017 sak 48/17 

 

Vedtak: 

Frøya kommune godkjenner at Rabben Restaurant AS får utvidet sitt område for serverings- og 

skjenkebevilling til også å gjelde ute på nyoppført platting jfr tegning og bilde. Skjenkebevillingen gjelder for 

skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

Dette kommer som et tillegg til vedtak gjort i Frøya kommunestyre 27.10.16 i sak 16/2687 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune godkjenner at Rabben Restaurant AS får utvidet sitt område for serverings- og 

skjenkebevilling til også å gjelde ute på nyoppført platting jfr tegning og bilde. Skjenkebevillingen gjelder for 

skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

Dette kommer som et tillegg til vedtak gjort i Frøya kommunestyre 27.10.16 i sak 16/2687 

 

 

Vedlegg: 

 
Søknad fra bevillingshaver datert 02.05.17 

Bilde og tegning over omsøkt område 
 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret vedtok 27.10.2016 følgende enstemmige vedtak: 

 

Rabben Restaurant AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) § 3.  

Rabben Restaurant AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin.  

Bevillingene gjelder inne på Rabben Restaurant AS og ute på veranda jfr. tegninger.  

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

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



Saknr: 70/17 

Eli Kristin Fredagsvik f. 06.09.73 godkjennes som skjenkestyrer.  

Eli Kristin Fredagsvik har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått 

etablererprøven.  

Berit Bachmann f. 22.09.74 godkjennes som stedfortreder med forbehold om at politiet ikke har 

merknader.  

Det tas forbehold om godkjenning fra mattilsynet.  

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.09.2020.  

 
Bevilling ble gitt med forbehold om godkjenning fra mattilsynet, og at det ikke kom inn merknad fra 

politiet vedrørende stedfortreder. Begge deler er mottatt og uten merknader. 

 

Siden vedtaket ble fattet er det bygget en ny platting utenfor Rabben Restaurant. Det nye utearealet skal 

benyttes til både servering av mat og alkoholholdig drikke. Det fremgår av den vedlagte tegningen at 

hele plattingen skal tydelig avgrenses med gjerdestolper og tau. 
 

Rabben Restaurant har fått en midlertidig utvidelse av det omsøkte område som gjelder frem til 

Kommunestyrevedtak foreligger. 
 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette godkjenner Frøya kommune at Rabben Restaurant AS gis permanent utvidelse av 

sin serverings- og skjenkebevilling ute på platting jfr tegning og bilde. Bevillingen gis fra 

kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.09.2020 
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FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

89/17 Formannskapet 30.05.2017 

71/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV OLA AGNAR GRØNSKAG 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Ola Agnar Grønskag innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra kommunestyrevedtak og ut 

valgperioden.  

 

Edvin August Paulsen trer inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er tilbake fra permisjon. Når 

Vedal er tilbake, vil Halgeir Arild Hammer tre inn som fast medlem. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 89/17 

 

Vedtak: 

Ola Agnar Grønskag innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra kommunestyrevedtak og 

ut valgperioden.  

 

Edvin August Paulsen trer inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er tilbake fra 

permisjon. Når Vedal er tilbake, vil Halgeir Arild Hammer tre inn som fast medlem. 

 
Enstemmig 

 

Forslag til vedtak: 

 
Ola Agnar Grønskag innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra kommunestyrevedtak og 

ut valgperioden.  

 

Edvin August Paulsen trer inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er tilbake fra 

permisjon. Når Vedal er tilbake, vil Halgeir Arild Hammer tre inn som fast medlem. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak. 

 

Saksopplysninger:   

 

Ola Agnar Grønskag søker om permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune ut valgperioden. 

Årsak til søknaden er hans helsesituasjon. 
 

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

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

vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2. 
 



Saknr: 71/17 

Vurdering: 

 

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

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

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

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

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.»  

 

Dersom Ola Agnar Grønskag får innvilget fritak vil:  

 

Edvin August Paulsen tre inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er tilbake fra permisjon. 

Når Vedal er tilbake vil Halgeir Arild Hammer tre inn som det faste medlemmet. 

 

Flg. nyvalg må forestas dersom fritaket innvilges: 

 
 1. vararepresentant i Formannskapet. 

 Fast medlem i Hovedutvalg for drift. 

 1. vararepresentant i Administrasjonsutvalget. 

 Fast medlem i Trafikksikkerhetsutvalget. 

 Personlig vararepresentant for Arvid Agnar Hammernes i valgnemnd. 

 Kommunens representant i Samarbeidsutvalget ved Dyrøy oppvekstsenter. 

 5. varamedlem i Ankeutvalget. 
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90/17 Formannskapet 30.05.2017 

72/17 Kommunestyret 01.06.2017 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV TONE MÅSØVAL 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret 

 

Tone Måsøval innvilges fritak fra sitt politiske verv i Kontrollutvalget fra 01.08.17 og ut perioden. 

Som 1. vara for Høyre innvilges hun permisjon i 1. år fra samme dato. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 90/17 

 

Vedtak: 

Tone Måsøval innvilges fritak fra sitt politiske verv i Kontrollutvalget fra 01.08.17 og ut perioden. 

Som 1. vara for Høyre innvilges hun permisjon i 1. år fra samme dato. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tone Måsøval innvilges fritak fra sitt politiske verv i Kontrollutvalget fra 01.08.17 og ut perioden. 

Som 1. vara for Høyre innvilges hun permisjon i 1. år fra samme dato. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Tone Måsøval skal flytte ut av kommunen i august 2017, ber hun fritak fra sine politiske verv som leder av 

Kontrollutvalget og som 1. varamedlem for Høyre i kommunestyret. 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer 

§ 2.Valg og sammensetning 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og 

fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 



Saknr: 72/17 

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker 

behandles 

 

§ 3.Utskifting av medlemmer 

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett 

eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget. 

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:  

 

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal 

nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem  

og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité  

etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."  

 

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 

kontrollutvalget:  

 
«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende kommune eller 

fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for kommunestyret eller 

fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller 

fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående 

virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform 

er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.» 

 

 

Vurdering: 

 

Oppholdet er i første omgang tenkt for 1 år, med mulighet for forlengelse. 

Rådmann vurderer det slik at Måsøval innvilges fritak ut valgperioden som kontrollutvalgets leder. I og med at 

Kontrollutvalget må velges nytt hver gang det er utskifting av medlemmer, ser rådmann det som 

uhensiktsmessig å foreta 3 nyvalg av utvalget i samme valgperiode. 

 

Da hun er folkevalgt som 1. varamedlem for Høyre vurdrer Rådmann at hun gis permisjon i  

1. år fra 01.08.17. Om oppholdet skulle bli lengre kan hun søke om utvidelse av permisjon når det er aktuelt.  

 

Om Tone Måsøval innvilges fritak må: 

 

 Nytt kontrollutvalg velges. 

 Opprykk av varamedlemmer 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1498    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.04.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 27.04.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 27.04.17 

 

 

 

 

























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: 004 &14  

Arkivsaksnr.: 17/1087    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ÅRSMELDING 2016 - KORTVERSJON  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Årsmelding 2016 - kortversjon 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kortversjonen utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes årsmeldinger og dirstribueres ut til 

alle husstander på Frøya. 

Årets fokusområder er helhetlig idrettspark og Nordskag oppvekstsenter. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



FULLDISTRIBUSJON

ÅR SR AP P OR T 201 6

TOUR DE FRØYA 10 ÅR
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F RØ YA – K R AF T O G M AN G F O L D
FAKTA OM FRØYA KOMM U N E

Folketall 01.01.17: 4 937

Født: 58

Død: 37

Innflytting totalt: 328

Antall husstander: 2 123

Antall fritidsboliger: 1 048

Landareal: 230 km2

Totalt oppdrettslokaliteter: 45

Fiskerimantall: 111

Bedrifter/ foretak på Frøya: 570
Kilde: SSB
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RÅDMANNEN HAR ORDET 
Årsrapporten skal vise våre innbyggere den bredde og 

mangfold som er i den kommunale virksomheten. Den skal 

vise de store linjene gjennom året, hva vi har jobbet med, 

hva vi har vi fått til og hvilke utfordringer vi må ha fokus på.  

Som rådmann er du leder for et stort lag. Takket være alle 

de dyktige medarbeidere som deltar på mitt lag, kan jeg og 

denne gang se tilbake på et meget innholdsrikt år der vi har 

oppnådd mange resultater og fått til mye som jeg håper 

både den vanlige innbygger, næringsliv, alle våre ny 

innflyttere og besøkende har merket seg og opplevd 

positivt. 

Jeg ser tilbake på et år der vi har lagt et enda bedre 

grunnlag for trivsel og vekst i vår kommune. Jeg vil nevne 

den videre satsingen innen helhetlig idrettspark, med 

åpning av ny basishall og storhall med klatrehall. Store 

satsinger langt utover det som er vanlig for en kommune på 

vår størrelse. Det er mange som skal takkes for at vi har fått 

til dette. Uten vårt næringsliv, evnen til å tørre å satse, 

entusiasme og frivilligheten blant våre innbyggere ville det 

ikke vært mulig. Dette er og en viktig satsing som vil kunne 

legge til rette for en bedre folkehelse og bedre integrering 

på tvers av nasjonalitet og kultur.  

Åpning av utstyrssentralen BUA må også nevnes. Dette er 

et meget godt tilbud til alle innbyggere, der du kan låne 

utstyr til både korte og lenger turer og diverse 

sportsaktiviteter. 

For å ta vare på alle grupper i vårt samfunn, er arbeidet 

med morgendagens omsorg et særdeles viktig 

satsingsområde. Dette er et arbeid som vil ta noe tid før 

vårt nye helsehus tilrettelagt for morgendagens innbyggere, 

både unge og eldre, er på plass. I skrivende stund har vi en 

spennende diskusjon om hvor vårt nye helsehus skal 

bygges, men det er viktig å ha meg seg at det er innholdet i 

huset som er det viktigste, gode tjenester med god opplevd 

service og tilstrekkelig og riktig kompetanse.  

I november ble Frøya sykehjem og bofelleskapet på 

Beinskardet omsorgsboliger sertifisert som 

livsgledesykehjem. Dette har vi grunn til å være stolt av. En 

stor takk og gratulasjon til alle de som har bidratt til at vi 

ble sertifisert. Dette er et meget viktig tiltak som har stor 

betydning for våre syke og eldre. 

Det som tidligere var tjenesten for funksjonshemmede, har 

gjennomført en endrings- og utviklingsprosess, der de har 

skiftet navn til virksomheten for bo-, aktivitet- og 

miljøtjeneste. Fokusområdet for tjenesten er dagaktiviteter 

og en meningsfull hverdag- «noe å stå opp til» og en aktiv 

fritid.  

Innen oppvekst skjer det og mye positivt og spennende. Vi 

åpnet vårt nye Nordskag oppvekstsenter i februar med 

barna i fokus, sang og drama. Vår kulturskole tilbyr stadig 

nye tilbud og får mye positive tilbakemeldinger for sitt 

arbeid. Våre barnehager og skoler har et sterkt fokus på 

uteaktiviteter med utstrakt bruk av nærmiljøet. Her nevnes 

fisketurer med lokale fiskere, og laksefestivaler i samarbeid 

med videregående skole. Som rådmann er jeg spesielt glad 

for å se at vi nå har framgang på nasjonale prøver og 

eksamensresultater. 

Innen tekniske tjenester er det fortsatt meget stor aktivitet 

som det har vært i flere år. Dette er positivt, det viser at det 

er stor aktivitet i vårt samfunn innen bygge- og 

anleggsbransjen.   

Frøya kommune er en av de få utkantkommune i Norge 

som over flere år har hatt vekst i folketallet. Vår visjon – 

KRAFT OG MANGFOLD – gir uttrykk for de muligheter vi har 

gjennom at vi får tilført både arbeidskraft og mange nye 

innbyggere. Kommunen har fokus på å legge til rette for en 

god integrering for alle som flytter til kommunen, enten de 

kommer som flykning eller har fått seg arbeid.  

Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre innbyggere, 

men vi må ha kontinuerlig fokus på kvalitet i våre tjenester 

og tilrettelegging og service til våre innbyggere. For å vinne 

kampen om fremtidig arbeidskraft er det mange brikker 

som må være på plass. Det er gode oppvekstsvilkår for våre 

barn, tilrettelegging av areal både til boligbygging og 

utvikling av vårt næringsliv, en trygg og god 

omsorgstjeneste og ikke minst fritidstilbud for både store 

og små.          

Takk til alle som bidrar til vekst og trivsel i Frøya kommune. 

Takk til vårt næringsliv, alle politikere, ansatte, tillitsvalgte, 

frivillige lag og organisasjoner og enkeltmennesket for et 

godt samarbeid og 

et godt resultat. 

Sammen har vi et 

godt utgangspunkt 

for å løfte Frøya 

videre inn i 

framtiden. 

 

Rådmann 

Svanhild 

Mosebakken
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ORDFØREREN HAR ORDET 
For ett år siden innledet jeg årsmeldingen slik. Det gjentar 
jeg: «Jeg har lest en plass om det å skrive: «Vi skriver for å 
smake livet to ganger, i øyeblikket og i tilbakeblikket». Nå 
skal jeg foreta et tilbakeblikk. Riktignok ikke langt tilbake. 
Det dreier seg om året 2016. 

FRØYA VOKSER FORTSATT 

Siden forrige årsmelding har Frøyas innbyggertallet vokst 

fra 4799 til 4937. En befolknings vekst på 2,9 %, og langt 

over landsgjennomsnittet på 0,85 %.  I skrivende stund er 

jeg spent på neste oppdatering, som gir oss tallet pr 01.04 

2017. Det KAN hende vi passerer 5000-grensa. Det minner 

meg om at vi må gjøre noe med folkebarometeret i 

sentrum, der skalaen nå er sprengt. Da den ble satt opp i 

1.januar i 2005, var folketallet 4114. Så sank det fram til 

1.januar 2007 til 4056. Siden da har Frøya hatt en 

befolkningsvekst på 881 personer.  Det er nesten like mye 

som innbyggertallet i Snillfjord! 

Når det gjelder det totale bildet av året 2016 for Frøya 
kommune, så viser jeg til fyldige årsmeldinger fra de 
forskjellige virksomhetene. Politisk har vi i kommunestyret, 
formannskapet og hovedutvalgene hatt stor fokus på: 

 Morgendagens omsorg 

 Kommunereformen 

 Kampen for å beholde lensmannskontoret 

 Skolebruksplan 

 Planarbeid: Samfunnsplan og kommunedelplan 
 

For de som ikke følger tett på møtene i de forskjellige 
foraene, så kan det kanskje virke som det politiske klimaet i 
kommunen er anstrengt. Personlig vil jeg hevde at klimaet 
er godt. Og det betyr ikke at det ikke er store diskusjoner og 
uenighet. Det skal det være i et demokrati. Noen prøver å 
skape et bilde av manglende demokratiske prosesser.  
Frøya kommune følger de nasjonale demokratiske 
spilleregler som gjelder, både når det gjelder 
sammensetning i de forskjellige politiske fora og 
eksempelvis i planprosesser. Noen ganger bevilger vi oss 
noen ekstra runder der det er nødvendig.  Og vi har en 
våken presse som fotfølger oss i det meste. Det er ikke så 
mange 10-år siden møtene i formannskapet var lukket og 
der den politiske og administrative ledelsen ikke hadde det 
samme søkelyset på vedtak og handlinger. I så måte har 
verden gått framover! 

Det må også nevnes at vi i de siste årene har fått andre 
organer enn de lovbestemte, og som er med på å gi folk 
medvirkning på forskjellige områder som trafikkrådet, 
øyrådet og grendalagsutvalget. 

I skrivende stund er det stor oppmerksomhet omkring ny 
brannstasjon. Vedtaket om bygging på Siholmen ble fattet i 
2015. Det var i forkant stor diskusjon om beliggenhet, der 
alternativene var Siholmen og Melkstaden. Vedtaket om 
bygging på Siholmen var enstemmig, men i ettertid ser alle 

at lokaliseringsdebatten tok fokus bort fra byggets 
utforming.  Her har heller ikke administrasjonen hatt 
tilstrekkelig fokus på utforming/estetikk.  Ei sak å lære av 
for alle! 

Så noen kommentarer til enkeltsaker: 

 I fjor høst kunne vi åpne flunkende ny basishall og 
fotballhall. Siden er også klatrehallen åpnet. Et 
fantastisk tilbud for utøvelse av idrett og for bedre 
folkehelse, som vekker oppmerksomhet langt ut 
over kommunens grenser. Takk ikke minst til 
næringslivet for deres bidrag! 

 Skolene viser fremgang på nasjonale prøver. Bra!  

 Åpningen av Blått Kompetansesenter. Det setter 
også Frøya på Norges-kartet og legger til rette for 
innovative løsninger på utfordringer og muligheter 
innenfor havbruk – i vid forstand. 

 Arbeidet med søknad om Øyrekka Folkehøyskole. 
Her er det gjort et flott arbeid siden Eksperter i 
team lanserte denne ideen i 2015. Vi krysser fingre 
og håper på positiv behandling nasjonalt. 
 

Privat så ble 2016 et spesielt år for meg og Knut. Siden 
sommeren 2016 har vi med spenning fulgt vår svigerdatter 
og sønn gjennom et utfordrende svangerskap der det ble 
varslet trillinger. Og de kom til verden ved juletider, flere 
uker for tidlig, men takket være et fantastisk helsevesen har 
det hele gått bra. Alle tre trives og vokser, og både 
storebror, foreldre og besteforeldre er stolte og 
takknemlige! 

Berit  
Ordfører 
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HELHETLIG IDRETTSPARK
SJØSPORT 
Fjæra fra Siholmen til Frøya kultur- og kompetansesenter er 
ryddet for steiner og sitkagraner for å bedre sikkerheten for 
kitere. Naustet er tatt i bruk som lager, mens det ble nei fra 
Fylkesmannen til å bygge klubbhus ved siden av naustet. I 
den nye brygga for Guri Kunna Videregående skole er det 
dusj og garderobe beregnet for sjøsport-aktører. Det 
gjenstår å se hvordan klubbhus-saken blir løst. 

Foto: Frøya kiteklubb 

UTEOMRÅDET VED SISTRANDA SKOLE 
Her har arbeidet vært hindret av bygging av basishallen. 
Sanitetshuset er revet for å gi plass til ny ballbinge. Den nye 
vil bygges slik at det er godt innsyn i den, for eksempel fra 
inspiserende lærere i friminuttene. 

BASISHALLEN  
Basishallen var ferdig tidlig høst, som et tilbygg til 
flerbrukshallen.  Den ble tatt i bruk i november. Da utstyret 
var på plass, var det så å si fullt belegg fra første dag. Og 
hallen har ingen aldersbegrensninger! Flerbrukshallen har 
fått nytt gulv, nye garderober og lager. Den inneholder også 
et eget rom for utlånssentralen «BUA». Heller ikke her er 
det aldersbegrensninger. 

Foto: Line Strømøy, Frøya IL Turn 

 

 

MARKAPROSJEKTET MED STEINALDERSTIEN 
Arbeidet med Steinalderstien begynte våren 2016, men ble 
stoppet av fylkeskommunen, da tiltaket ikke var meldt inn 
til fylkeskommunen, og det var gjort inngrep i et område 
som har fredning pga. kulturminner. Arbeidet vil bli 
påbegynt og sluttført i samarbeid med fylkeskommunen når 
alle formaliteter er på plass. Det er også laget 
orienteringskart og et såkalt «sprint-kart», som dekker 
nærområdene til Sistranda Skole. 

FRØYA STORHALL OG KLATREHALL 
23.november ble storhallen tatt i bruk med kamp mellom 
Rosenborg ballklubbs A-lag og et sammensatt lag fra Frøya 
og Hitra. Storhallen eies av et heleid kommunalt 
aksjeselskap.  

Foto: Rikke Lunde Andersen, Frøya.no 

Klatrehallen inneholder en 200m2 høyvegg og en 70 m2 
buldrevegg. Det er Frøya klatreklubb som driver hallen etter 
avtale med Frøya Storhall, og kursvirksomhet er allerede i 
gang. Klatring er en sport som er uavhengig av alder og 
kjønn. «Kakkenstua» i servicebygget har allerede rukket å 
bli et sosialt treffsted. 

Foto: Ellenore Aga, Frøya klatreklubb 
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HELSE OG OMSORG 

 

Felles mål for rammeområdet har vært å jobbe med og mot hvordan «morgendagens omsorgstjenester» skal se ut for 
Frøyværingene. Alle virksomhetene har i større eller mindre grad vært involvert i arb eidsgruppene som har jobbet med 
delprosjektene: Heldøgnsomsorgen-  Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi - Frivilligheten og pårørendeomsorgen - 
Rus og psykisk helsearbeid – Organisering, bemanning og kompetanse

TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
Det ytes gode omsorgstjenester som er individuell 
tilrettelagt, og med stor grad av brukermedvirkning. Det er 
dyktige ansatte som tar ansvar, og har stort engasjement 
for arbeidet. Gjennom året er det gjennomført en endring- 
og utviklingsprosess for å bygge opp de indre strukturene 
etter fradeling fra virksomhet familie/helse. Tjenesten vil 
endre navn til Virksomheten for bo-, aktivitet- og 
miljøtjeneste der det nye hovedmålet er; Virksomheten 
arbeider forebyggende, yter tilpasset og helhetlig 
tjenestetilbud. Tjenestetilbudet ivaretar likeverd og en aktiv 
deltagelse i egen livssituasjon. 

Fokusområdet for denne tjenesten er dagaktivitet og en 
meningsfull hverdag- «noe å stå opp til» og en aktiv fritid. 
Mange av tjenestemottakerne har også hatt muligheten til 
være med på ferieturer og deltatt på flere arrangementer i 
nærmiljøet gjennom året som er gått.  

Det har i samarbeid med tekniske tjenester vært jobbet 
mye med etablering av en avlastningsenhet for barn/unge 
med særskilte behov, og et nytt bofellesskap med base for 
ungdom/unge voksne med særskilte behov. Dagtilbudet 
dagsenter for hjemmeboende demente ble økt fra 3 til 4 
dager i uken. Det er ved utgangen av året venteliste ved 
dagtilbudet for hjemmeboende eldre og for 
hjemmeboende demente på dagsenter «Kontakten». 
Tilbudet oppleves som meget meningsfylt. Her treffer de 
andre mennesker og knytter kontakter, deltar i aktiviteter 
og er sosiale.  

FAMILIE OG HELSE  
Virksomheten familie og helse består av fem ulike 
avdelinger, som alle arbeider med barn og familier og deres 
nettverk, i tillegg til voksne med ulike utfordringer. Det 
jobbes særskilt for å fremme positiv utvikling og forebygge 
uheldig utvikling, samt tidlig innsats ved behov. Alle 
avdelingene deltar i den interne prosessen «familiens hus»  

 
- et konsept og en samhandlingsmodell som skal legge til 
rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett 
tilgjengelig og helhetlig tilbud 
 
Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak 
som veiledning, støttekontakt, besøkshjem, 
fritidsaktiviteter og iverksetter og følger opp omsorgstiltak. 
I løpet av det siste året har barneverntjenesten mottatt 62 
bekymringsmeldinger. Det ses en økning i foreldre som selv 
tar kontakt og ønsker bistand. Saksmengden blir stadig mer 
kompleks og krever i større grad bistand fra flere 
hjelpeinstanser. Det interkommunale samarbeidet med 
Hitra kommune ble avsluttet i april. 
 
Terskelen for å ta kontakt med helsestasjonen skal være, og 
er lav. Er det noe innbyggere lurer på eller vil diskutere 
angående sitt barns helse, utvikling og trivsel er det bare å 
ta kontakt. De ansatte har god kompetanse på råd og 
veiledning innen fagfeltet. Kommunen har en 
interkommunal jordmortjeneste sammen med 
Hitra.  Gjennom året kom 57 nye Frøyværinger til verden. 
 
Psykisk helsearbeid er en interkommunal tjeneste med høy 
faglig kvalitet. Dette gjør tjenesten er et godt 
lavterskeltilbud, som de fleste med psykososiale 
utfordringer kan søke hjelp hos.  
Tjenesten kan veilede, behandle og være en støtte når det 
gjelder psykiske utfordringer og lidelser.   
 
Frøya legekontor yter tjenester i forhold til individuelle 
behov. Kontoret har i mange år hatt stabil og god 
legedekning, men i løpet av året sluttet to fastleger. Det har 
vært jobbet aktivt for å rekruttere inn nye. På grunn av 
dette har det vært en periode med kortvarige legevikarer 
som kan ha gitt utfordringer for enkelte pasienter. Til tross 
for dette, har tjenesten levert gode og stabile tjenester 
takket være gjenværende dyktige leger og et fleksibelt 
team av hjelpepersonell. 
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Ergo-fysioterapitjenesten og hjelpemiddelsentralen yter 
tjenester til barn, voksne og eldre. De har en viktig funksjon 
i pasientoverføringen mellom sykehus, sykehjem og hjem- 
innenfor habilitering, rehabilitering og 
hverdagsrehabilitering. Fokus er å gi best mulig service til 
pasienter og brukere i Frøya kommune Avdelingen ble 
styrket med et driftstilskudd for fysioterapeut, og helt på 
tampen av året ble det også ansatt ny frisklivskoordinator. 
Hverdagsrehabiliteringsteamet startet opp igjen i løpet av 
året, - teamet jobber med forebygging og rehabilitering 
mens brukeren fremdeles bor hjemme. I 
hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig, og tiltaket 
utføres av ergoterapeut og fysioterapeut, samt sykepleiere 
med rehabiliteringskompetanse.  
 

Foto: Dagsenter for eldre 

PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN 
Frøya sykehjem og bofellesskapet på Beinskardet 
omsorgsbolig ble i november sertifisert som 
livsgledesykehjem. Dette er noe tjenesten og kommunen er 
veldig stolte av, da det er jobbet målrettet i 1 ½ år for å 
klare dette. Nå vil den gode jobbingen fortsette frem mot 
resertifisering.  Livsglede gir de eldre en enda bedre 
hverdag med meningsfylt innhold.  

Mange av de ansatte har deltatt i gruppearbeider knyttet til 
de ulike delprosjektene i «morgendagens omsorg». 
Hverdagsrehabilitering har allerede blitt en del av 
arbeidshverdagen i hjemmetjenesten, og det har kommet 
på plass et eget hverdagsrehabiliteringsteam. I tillegg har 
pleie- og omsorgstjenenesten jobbet mye med 
holdningsskapende arbeid, sykefravær, heltidskultur og 
utvikling av lederteamet. Det ytes gode og effektive 
tjenester, og det er kommet mange positive 
tilbakemeldinger fra brukere og pårørende på de 
tjenestene som er gitt. Den enkelte ansatte har stått på for 
å finne gode løsninger på de utfordringene de har møtt. 
Dette har tjenesten all grunn til å være stolte av.  

Sertifisering – Livsglede for eldre 

KOMMUNALE TJENESTER I NAV FRØYA  
Tjenesten favner sosiale tjenester «råd og veiledning, 
sosiale stønader, og gjeldsrådgivning», rusoppfølging og 
flykning- tjenesten. 

Hovedtyngden av stønadsmottakerne på Frøya er personer 
i arbeidsfør alder, og de fleste av disse mottar stønad over 
et kort tidsrom. Det er urovekkende at flere har kommet i 
et stort økonomisk uføre før de tar kontakt med NAV, og 
utbetalingene til enkelte kan være store. Men med gode 
individuell råd og veiledning, blir dette kun for et kort 
tidsrom. I alle brukertilfeller er fokuset å styrke det å kunne 
stå i jobb, eller å formidle disse raskest mulig over i arbeid 
eller aktivitet. Kommunen har likevel noen få 
langtidsmottakere, som har meget store utfordringer på 
flere områder og som dessverre står langt fra arbeid.  

Et av kontorets hovedfokus er aktivisering av ungdom 
under 30 år. Tjenestens målsetting er å iverksette 
individuelle aktivitetstiltak for denne gruppen umiddelbart, 
med bakgrunn i å styrke muligheten til skole/arbeid og at 
færrest mulig skal motta passive stønader. Aktivitetsplikt 
ved mottak av sosial stønad ønskes velkommen, og 
kontoret jobber aktivt med å få på plass en forpliktelse 
overfor arbeidsgivere slik at flere mottar brukere i 
arbeidstrening.  

Alle med rusutfordring som søker råd og veiledning hos 
NAV får det ut fra individuelle  
behov. I tillegg kjøper tjenesten plasser ved 
lavterskeltiltaket «Hammer gård» 

FLYKTNING-TJENESTEN 
Frøya kommune har de siste to årene bosatt 33 flyktninger 
fra Eritrea, Sudan og Syria. 

Alle gjennomgår opplæring som fastsatt i lov, og innholdet i 
«Introduksjonsprogrammet» er preget av god kvalitet.  Av 
de kommunen har bosatt, har 3 startet på videregående 
skole, 7 går grunnskoleopplæring og søker videregående 
skole. 4 er i arbeidsrettet tiltak/språkpraksis og 1 har fått 
fast arbeid. Resten går vanlige skoleløp.  
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OPPVEKST OG UNDERVISNING  

Foto: Nordskag oppvekstsenter

KULTURSKOLEN 

Frøya kulturskole opprettet i 2016 to nye tilbud; Musikkleik 
for elever i 1.-2.trinn ved Nordskag oppvekstsenter og 
Musikalgruppe. Elevtallet økte gjennom året, og alle som 
søkte fikk plass. Teatertilbudet begynner nå å bli godt 
etablert, og i februar fremførte de barneteaterforestillingen 
Gruffalo til strålende kritikker. Årets største forestilling, 
som involverte rundt 100 elever, var Ei julefortelling (A 
Christmas Carol), her hadde drama- og teaterelevene 
hovedrollene, og flere andre bidro med forhåndinnspilte 
lydeffekter og musikkinnslag på scenen. I mars hadde 
kulturskolen sin første rene danseforestilling, Spotlight, 
sammen med danseelevene ved Hitra kulturskole. Dette ga 
virkelig mersmak.  

Kulturskolen fikk i 2015 ny nasjonal rammeplan som legger 
føringer for driften. Blant annet vektlegges det å være et 
lokalt ressurssenter i kommunen. De startet herunder med 
musikkterapi for beboere med funksjonshemminger. De 
hadde også stort fokus på integrering av 
minoritetsspråklige elever, og jobbet mye med å planlegge 
prosjektet Flere Farger Frøya. 

NESSET BARNEHAGE 

Barnehagen holder stadig på med små «fornyingsprosjekt», 
og vil ha god bruk for godt samarbeid med driftsavdelingen 
også i årene framover. Barnehagen hadde både bruker- og 
medarbeiderundersøkelse med gode tilbakemeldinger. 

Barnehagen startet med facebook-side for å vises bedre, og 
kunne gi foresatte og andre innblikk i hvordan de jobber. 
Det er ingen hemmelighet at Nesset ikke lengre er 
førsteønsket til så mange søkere som før, og de tror det har 
å gjøre med at vi driver i eldre bygninger. Nesset barnehage 
er kommunens eldste barnehage og er en barnehage med 
sjel, med ansatte som er glade i barnehagen sin og stolte 
over den jobben de gjør til barnas beste. Barnehagen har 
en flott naturtomt - både i og utenfor grinda, der de koser 
seg og barna får gode motoriske utfordringer, og om de 
ønsker har de mulighet til å oppsøke fjæra når de vil. 

De er ellers opptatt av kompetanseheving/utvikling av 
voksenrollen og refleksjon over jobben de utfører.  

Foto: Nesset barnehage 

MAUSUND SKOLE OG BARNEHAGE   

Skolen har hatt et sterkt fokus på lesing, som er en del av 
den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». 
Barnehagen har jobbet mye med eventyr og fortellinger, og 
hatt fokus på sosial kompetanse. «Dyrene i 
Hakkebakkeskogen» har dannet en rød tråd gjennom dette 
arbeidet. Oppvekstsenteret inngikk på høsten 
partnerskapsavtale med Trøndelags kysthistoriske museum.  
Avtalen innebærer at partene har lagt opp et fast 
samarbeid, i den hensikt å gi barna innsikt i kystkulturen og 
styrke deres identitet knyttet til denne. Samarbeidet skal 
styrke arbeidet med lokal kultur og identitet, og bidra til en 
mer praktisk og variert undervisning. 

SØRBURØY SKOLE 

Sørburøy skole har nå åtte elever. De fleste av disse går i 
småtrinnet, selv om elevgruppa favner om hele løpet. De 
har lyktes godt med å videreføre gode fellesarenaer for 
hele elevgruppa selv om utviklingsfokus har måttet dreie i 
retning av temaundervisning og begynneropplæring for de 
yngste. Deltakelsen i Ungdomstrinn i utvikling har gitt hele 
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skolen mye, blant annet gjennom fokus på leseopplæring 
og samarbeidsarenaer mellom lærerne på Mausund og 
Sørburøy. 
Skolens styrke over lengre tid har vært variasjonen i 
undervisninga og høy verdsetting av mestringsoppbygging i 
praktisk-estetiske læringsaktiviteter. Kombinert med høye 
læringsforventninger ser dette ut til å motivere for gode 
resultater på alle områder på sikt.  
Skolens musikkorps holder kvaliteten oppe tross 
utskiftinger i mannskapet, og er stolte over å ha blitt 
utnevnt til årets kulturnavn på Frøya etter innsatsen på 
RennbuSpæll i oktober. Korpset har nå fire musikkglade 
aspiranter. Elevene har også hatt spennende og 
utfordrende prosjekter innen kroppsøving og kunst og 
håndverk gjennom året, og tyskgruppa i ungdomsskolen tok 
utfordringa på strak arm da de skulle bruke utelukkende 
tysk språk ei hel uke da de reiste rundt i Bayern sist vår.  

DYRØY OPPVEKSTSENTER 

I nærmiljøukene var fokus på bl.a. fortellingene om Guri 
Kunna og Froan. Hensikten var å gjøre elevene bedre kjent 
med lokal historie og geografi slik at de blir mer bevisst sin 
egen identitet og tilhørighet. I løpet av ukene intervjuet 
elevene eldre i bygda og fikk mye kunnskap om tida før. Det 
var også på flere bedriftsbesøk i nærmiljøet. En dag var 
elever fra 1. – 2. klasse med en lokal fisker på sjøen. Da dro 
de ruser og teiner og fikk blant annet en kjempestor 
hummer. Av fisken de fikk ble det nydelig fiskesuppe og 
panert torsk. 
Videre jobbet barna med dialektord og engelske ord fra 
kystmiljøet. Arbeidet ble presentert med veggavis, sang og 
quiz. 
De avsluttet prosjektet med åpen skole der de serverte 
kaffe og hjemmebakte skuffkaker til gjestene sine. Da 
gjestene gikk hjem, visste alle hvor kalvbota var og hva 
illramsin betyr. Vet du? 

SISTRANDA SKOLE 
 
Sistranda skole er en MOT- skole, og har en flott bukett 
med ungdommer som er med i Ungdom med MOT. Skolen 
arbeider for at alle elevene skal trives, oppleve mestring, 
motivasjon og et godt læringsmiljø. 
Skolen er praksisskole for HIST, HINT og HIT, avdeling for 
lærerutdanning. Det innebærer at det er lærerstudenter inn 
i undervisning i deler av skoleåret. Dette er positivt både for 
elever og voksne ved skolen. 
Nærheten til Frøya kultur- og kompetansesenter gjør det 
enkelt med tilgang til lokalet for gjennomføringen av den 
årlige musikalen som ungdomstrinnet setter opp, skuespill 
for 7.trinn og vårkonsert med småtrinnets eget kor.  
Den store begivenheten på høsten for avgangsklassen er 
klassetur til Krakow. Klasseturen er viktig for å skape 
kunnskap om det som har skjedd og hva som skjer i dagens 
samfunn, og i tillegg åpne for toleranse ovenfor 
medmennesker. Viktig er også de gode sosiale opplevelsene 
for elever og voksne.  

NABEITA OPPVEKSTSENTER 

Ideen om en laksefestival hadde ligget der en stund, og så, i 
oppvekstsenterets første vår ble planene satt ut i livet. I tre 
dager til ende i mai arrangerte oppvekstsenteret 
laksefestival. Det lokale næringsliv og Guri Kunna 
videregående skole ble bedt med og de stilte opp! Det 
hadde ikke blitt noen festival uten dette samarbeidet. Her 
var alle med, barnehage, skole og Nordskag skoles elever 
som var på Nabeita dette året. Barnehagen på Nordskaget 
deltok også på noe. Mange barn og voksne som fikk lære 
om laksens vei fra merdene og frem til ferdig vare. Det var 
bedriftsbesøk og besøk på merdekanten, det var simulator 
som viste barna hvordan laksen har det nede i merdene, 
matlaging og formingsoppgaver.  

 
Laksefestival  Foto: Nabeita oppvekstsenter 

PPT 

Antall henvisninger i 2016 er på samme nivå som i 2015. 
PP- tjenesten har deltatt i kommunale prosjekt/ overordnet 
med skoleutvikling, som Skole/U-trinn i utvikling og 
Vurdering for læring gjennom styrings - og 
nettverksgrupper. På barnehageområdet har de deltatt på 
møter om kvalitetsutvikling, der det har vært etterspurt, og 
der tjenesten har hatt kapasitet. De har også deltatt på 
foreldre- og personalmøte i barnehagen. 

Spesialpedagogisk forum er en del av tjenestens tidlige 
innsats, med bistand og hjelp med kompetanse i barnehage 
og skole. Det er gjennomført mindre kurs på en eller flere 
enheter samtidig, som kurs om tilknytning, dysleksi, helhets 
lesing, analysemodellen, og nettverk om alternativ 
kommunikasjon. Det interkommunale forum oppvekst er en 
viktig møtearena mellom tjenesten og skole og barnehage 
for erfaringsdeling og forbedring av felles arbeid.  
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TEKNISKE TJENESTER 
 

 
Foto: Rita Tangen

STØRRE PROSJEKTER:  

 2 mannsbolig Moa 

 Avlastningsbolig for barn i kommunehuset 

 Planlegging av boligbygg med 5 enheter for 
ungdom  

 Planlegging av utbedring av Dyrøy oppvekstsenter 
ble oppstartet og senere utsatt pga. nye prognoser 
på elevtall.  

 
Noen mindre prosjekter: 

 Sistranda skole har fått en oppgradering av del av 
småtrinnsarealet for tilrettelegging for 
funksjonshemmet elev og dvs. ombygging av 
klasserom og forbedring av tilrettelegging for 
rullestol. 

 Kommunehuset har fått skiftet ut vinduer, det er 
foretatt en del ombygginger, og parkeringsplassen 
er asfaltert 

 Mausund oppvekstsenter, her gar det vært en 
ombygging av område for wc og dusj og innredning 
av rom for skjærgårdssykepleier 

 Frøya Sykehjem har blant annet fått utbedring av 
vinduer, montering av originale tetningslister og 
nye vindusbrett 

 
Veg: 

 Asfaltering av veien til Ørnflaugvågen, 1190 m 

 Reasfaltering av veien til Sætervågen, 100 m 
 
VA:  

 Omlegging avløpsledning Rabben.  

 Rehab vannledninger Mausund. 

 Overvanns- og avløpsledninger Golan (Frøya 
Storhall og basishall) 

 Opprydding avløps/overvannsledninger.  

 Nytt høydebasseng Bremnestuva og Bergheia.  

 Vannledning Sistranda-Nordskaget.   

 Utvidelse vannbehandlingsanlegg Kjerkdalsvatnet.  
 

HAVBRUK 

I Frøya kommune finnes det totalt 45 lokaliteter hvor det er 
tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 32 
lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og 
regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 2 lokaliteter knyttet til 
klekkeri- og settefiskanlegg, 1 slaktemerd, 3 lokaliteter for 
havbeite av stort kamskjell og 2 lokaliteter for alger til 
konsum/fôr, butare, sukkertare og fingertare 
(Fiskeridirektoratets registre/statistikk). 

FISKERI 

Det er registrert 92 personer med fiske som hovednæring 
og 36 med fiske som tilleggsnæring. Frøya er fortsatt Sør-
Trøndelags viktigste fiskerikommune, med 102 registrerte 
fiskefartøy (Fiskeridirektoratets registre/statistikk). 

JAKT 

Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september til 
23. desember. Det ble tildelt 45 dyr, og til sammen ble det 
felt 38 dyr. Dette gir en fellingsprosent på 84,4 %, som er 
noe høyere enn året før (79,5%). 

Frøya kommune har vedtatt å ikke tillate jakt av rype på 
kommunal grunn inntil bestanden har tatt seg opp. 

Skuddpremie 
Det er skuddpremieordning på mink, ravn og kråke. Ravn og 
kråke har en høy bestand som følge av menneskeskapt 
aktivitet, og er en predator på andre fuglearter. 

Uønskede arter 
Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe mink. 
Mink er en uønsket art på Frøya, og gjør stor skade på 
fuglebestanden. Det er svært uheldig hvis minken skal spre 
seg til Froan. Det er kjøpt inn minkfeller, og det er et 
samarbeid med naturbrukslinjen på Frøya videregående 
skole og Frøya jeger- og fiskeforening for fangst og tilsyn.  
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Sitkagran 
Statens naturoppsyn fjernet sitkagran fra Sauøya 
sommeren 2016. Frøya kommune har forvaltningsansvaret 
for Stormyra naturreservat og Vassholmen naturreservat. I 
den forbindelse har Inntian velforening mottatt 
prosjektmidler for å forhindre spredning inn i Stormyra 
naturreservat. En systematisk fjerning av sitkagran på 
Inntian er i gang. 

VANNDIREKTIV 

Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig 
iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å 
sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann.  

Blakstadvassdraget 
Frøya kommune etablerte kulvert i den kommunale veien 
Buaveien. Veien var et vandringshinder for sjøørreten, og 
det er ønskelig at sjøørreten skal ha muligheten til å 
reetablere seg i Blakstadvassdraget. Prosjektet har gitt 
erfaringer som har overføringsverdi til åpning av flere 
kulverter. Samtidig må det unngås at det blir etablert nye 
vandringshindre for sjøørreten.  

Blakstadvassdraget Foto: Øyvor Helstad 

BRANN/REDNING 

Tabellen viser antall utrykninger til ulike objekt/ulykker de 
siste år: 

Type hendelse 2013 2014 2015 2016 

Brannhindrende 1 4 5 2 

Brann i bygning 5 1 1 7 

Gress-/lyngbrann 3 8 7 6 

Pipebrann 2 0 2 0 

Annen brann 2 7 2 4 

Annen assistanse 8 6 6 6 

Akutt forurensning 0 5 3 3 

Trafikkulykker/hendelser 6 11 12 7 

Unødig alarm 18 19 15 7 

Falsk alarm 4 1 2 1 

Bilbrann 1 0 1 5 

Brann i båt 1 1 1 1 

Førstehjelp/div.helse 5 6 8 8 

TOTALT 56 69 63 55 

 

Det har vært en nedgang i antall trafikkulykker i 2016 ifht. 
2015. Håndtering av trafikkulykker er noe det er stort fokus 
på i beredskapen. Realistiske øvelser med moderne utstyr 
skal sikre rask og god innsats under trafikkulykker. 

Materiell/utstyr/kompetanse 
Fra Gjensidigestiftelsen ble det tildelt utstyrspakker med 
blant annet utstyr for overflateredning, og 6 sett med 
røykdykkerbekledning. Dette er gaver med verdi av ca. 
150.000 kr. Noe utskifting av mannskaper som følge av 
aldersgrense fører til et økt behov for utdanning, som 
grunnkurs og sjåførutdanning for nyansatte. 
Utdanning for utrykningsledere ble også påbegynt. I all 
hovedsak gjennomføres pålagt utdanning i samarbeide med 
Trøndelag Brann & Redningstjeneste. (TBRT) 

 
Branndokumentasjon 
Ny ROS for brannvernet ble gjennomført i 2016, denne skal 
danne grunnlag for ny brannverndokumentasjon. 

FORVALTNING  

I oversikten over fordeling av byggetillatelser på nybygg, 
viser oversikten at det er en nedgang med hensyn til nye 
eneboliger, mens det er en økning på nybygde leiligheter i 
rekke. 

Delingssaker: 

Type deling inkl. justering 2013 2014 2015 2016 

Boligtomter 74 43 41 56 

Hyttetomter  11 22 46 44 

Sjøhus og næringstomter  22 26 28 48 

Andre delinger 11 9 11 11 

TOTALT 118 100 126 159 

 

Fordeling av byggetillatelser på nybygg: 

Type saker 2013 2014 2015 2016 

Eneboliger 54 30 20 22 

Rekkehus o.a. Antall 
boligenheter 

5 13 27 31 

Hytter/fritidshus 25 5 9 6 

Brygger/sjøhus/rorbuer 67 40 8 17 

Næringsbygg/ 
Forretningsbygg 

19 8 5 7 

Utleieleiligheter 1 1 1 0 

LANDBRUK 

Det er registrert 11 konsesjonssaker, hvorav 4 ble innvilget 
med vilkår.  

Når det gjelder omdisponering av dyrka jord ble 2,1 daa 
godkjent omdisponert til boligbebyggelse i reguleringsplan i 
henhold til plan- og bygningsloven. Kommunen har ellers 
ikke behandlet søknader om omdisponering etter jordloven 
§ 9. 
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KULTUR OG NÆRING 
FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER 

Dette har vært et innholdsrikt år. Nyttårskonserten med 
Anders Jektvik ble en ubetinget suksess, på lik linje med 
mange andre kulturarrangementer. Programmet besto av 
et bredt og variert kulturtilbud med hovedvekt av lokale 
innslag. Nye egenproduksjoner som «Åkerblues» og «Jul på 
Frøya» må nevnes som lokale suksesser. Det ble et gjensyn 
med Honningsvågrevyen og Kveli Rånes Bremseth, og det 
var besøk av folkekjære artister som Rita Eriksen, Tor 
Endresen og Rune Larsen. Dessuten var det et ytterst 
sjeldent besøk av Frøyas egen Arvid Sletta, som selv fortalte 
om sitt liv og virke, på en særdeles åpenhjertig og gripende 
måte. Kulturskolen og skolene på Frøya bidro også svært 
aktivt med kulturelle arrangementer. 

Foto: Torbjørn Benjaminsen 

Totalt ble det arrangert 38 konserter og forestillinger, 193 
kinoforestillinger og Frøya kultur- og kompetansesenter var 
vertskap ved 50 anledninger for kommuner, næringsliv og 
frivillige lag og organisasjoner.  

Foto: Torbjørn Benjaminsen 

FRØYA FOLKEBIBLIOTEK  

Frøya bibliotek hadde 37822 besøkende i 2016. Det var 
voksne, barn, ungdommer, også ungdommer fra GKVGS og 
barnehager besøker Frøya bibliotek. Bibliotek er mest bruk 
av Sistranda skole, som har inngang til biblioteket fra 
skolesiden. Her kommer lærere med barna sine fra hvert 
klassetrinn. 

Det var utlånt 23 556 medier i 2016, hvorav 10828 bøker 
for barn, 9165 bøker for voksne og 3 032 andre medier, 
som lydbøker, DVD-er og over 531 e-bøker.  
 

 
Foto: Frøya folkebibliotek 

 
Biblioteket prøver å aktivisere barn til å lese. De driver 
forskjellige programmer og aktiviteter som er i hele Norge, 
eller egne prosjekter. Barn fra Frøya deltar i sommerles i 
sommer, og de bruker biblioteknordiskuke for å lese for 
barn. Biblioteket har begynt to egne leseprosjekter for å 
aktivere barn til å lese. Det er lesing hver måned på Frøya 
bibliotek. Andre prosjekt er samarbeid med kino og 
svømmehallen. Barn, som skal lese bestemt antall bøker, er 
med i et lotteri, og kan vinne kinobilletter eller billett til 
basseng.  

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 enkeltbrukere, 
frivillige lag/foreninger og offentlig sektor. Gjennom året 
har det vært mange ulike aktiviteter, og rekruttering av 
frivillige har vært et satsingsområde, noe som er viktig også 
framover. Frøya frivilligsentral har over tid utviklet seg til å 
bli en møteplass for folk i ulike aldre. Lokalene leies ofte ut 
til lag og foreninger.  

 



 

Årsrapport – Frøya kommune  13 

FRØYAHALLENE 

Året har vært preget av ombygging av idrettshallen og 
byggingen av ny basishall. Dette til tross har driften blitt 
holdt i gang som vanlig, bortsett fra ca. to uker for 
påbygging av nytt sekretariat og lagerfløy. De to gamle 
lagrene er bygd om til to flotte garderober, så i dag har de 
totalt seks garderober. 

Foto: Jan Otto Fredagsvik 

Tilbudet har i løpet av året blitt utvidet til blant annet 
basket og det er blitt investert i utstyr som er godt nok 
etter offisielle regler slik at det kan spilles seriespill. Frøya 
IL’s basketgruppe Frøya Eagles begynte å spille seriespill 
denne høsten. Det er også oppgradert utstyr for volleyball 
slik at det blant annet er gitt et tilbud til flyktningene, 
samtidig som de har blitt integrert med noen av de andre 
gruppene. 

6.trinn ved Sistranda skole har fått klasserom i de 
nyoppussede møtelokalene i 2.etg. og amfiet er tatt i bruk 
til musikkundervisningen og til valgfaget sal & scene og 
musikalgruppa. 

Svømmehallen er som vanlig godt besøkt og terapibadet er 
renovert med å male vegger og tak, samt at det er blitt 
fuget opp. 

KULTURVERN 

Fra mars ble virksomhet kultur og næring styrket med 
ekstra ressurs blant annet med tanke på museum og 
kulturvern.  

Det er utført en befaring i lokalitetene som inneholder 
bestanddeler innen museum og kulturvern, og som er i 
kommunens eie. Det er utarbeidet en beskrivelse som sier 
noe om tilstanden. Det er i tillegg, på bestilling fra 
kulturutvalget, redegjort for situasjonen på de ulike 
lokalitetene. 

Samlinga «Frøya gjennom tidene» har hatt beskjedent 
besøkstall i år. Enkelte klasser har vært der som en del av 
sin undervisning. Det har vært omvisning både i samlinga 
og i steinalderstien under Hurtigrutas besøk i høst. Dialog 
med Hotell Frøya er opprettet, da de ønsker å benytte 
samlinga som et tilbud for sine gjester.  

Dialog med arkitektfirmaet Vardehaugen AS er 
opprettholdt med tanke på videre planlegging av museum 
jfr. samfunnsplan og kulturplan. 

Stabben Fort er godt besøkt, og det er bevilget penger i 
kommende budsjett som skal sikre utbedringer og renhold.                                                                                                                                       
Det har vært befaring med representanter fra kommunen 
sammen med kulturvernavdelinga i fylket, for å se på 
muligheter for å ivareta Stabben i framtida.  

Foto: Arild Kristiansen 

Sammen med kulturutvalget er det gjort en gjennomgang 
av kulturplanen i sin helhet for å se hva er jobbet med, og 
hva vi står overfor.  

BUA –  BARN-UNGDOM-AKTIVITET 

Foto: Bua 

BUA ble høytidelig åpnet denne høsten. 
Etter midler fra fylkesmannen og Gjensidigestiftelsen, ble 
det i 2016 etablert utstyrssentral. Sentralen sluttet seg til 
den landsomfattende BUA-ordningen, og representanter 
har deltatt på de 2 årlige nettverkssamlingene som 
arrangeres av hovedorganisasjonen. BUA Frøya har lokaler i 
og driftes av Frøyahallen. 
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N O R D S K AG O P P VE K S TS E N TE R
Nordskag er tilbake, alle er under samme tak igjen og dette
har vært et godt år for både ansatte, barna i barnehagen og
elevene på skolen.
Gjennom et godt samarbeid med teknisk har bygget blitt
godt tilpasset daglig drift . Det har blitt rom for bevegelse,
læring, samvær og d et er en rød tråd i hele bygget som gjør
at fellesfølelsen mellom skole og barnehage ha r blitt
styrket . Ikke bare har det blitt en nyrenovert skole og
barnehage, men det har også blitt et nytt samlingssted for
grenda , og eleve ne er stolte over skolen sin. Barna i
barnehagen har fått god plass for lek og læring .

Det var en pangstart i februar der det ny e oppvekstsenteret
ble vist frem . B arna underholdt med sang og dramatisering .
Det var tydelig at alle som har vært involverte i prosessen
va r lettet og fornøyd. Rådmannen takket foreldregruppen
som ikke har gitt seg og har mye av takken for at det nå var
et nytt oppvekstsenter i grenda. FAU hadde også slått på
stortromma, så i 17. mai - toget kunne Nordskag stolt gå
først i toget med ny fane laget av Astri Reppe.

Jobben som gjøres er synlig i hele bygget . Det er malt
eventyr på veggen, alle nasjonalitetene er representert, det
er ordkasser på skolen der elevene legger ned ord det
jobbes med og s anger er visualisert på vegger og i planene.
Det er viktig at det er en rød tråd i jobben som gjøres i
barnehagen og på skolen. Ele ver leser for barn i
barnehagen og barna i barnehagen dramatiserer for
elevene på skolen. Alle tar vare på hverand re og
fellesskapet er tydelig.

Det unike er fellesrommet, eller hjertet av senteret som det
blir kalt . Daglig blir det brukt til bibliotek, leserom, spillrom,
kinosal, kantine, musikkundervisning, dramatisering og
fysiske aktiviteter. Alle får plass i samme rom og barna i
barnehagen og elevene på skol en får stått sammen på
scenen. Her har det vært markering av nasjonaldager,
adventsstunder, felles måltider, nissefest, juleverksted,
dans og mye glede. Rommet passer godt til visjonen på
Nordskag; trygghet, samhold og identitet.

De tre bukkene bruse under å pning en av Nordskag oppvekstsenter .

Sang til åpningsfesten laget av elevene, med god
hjelp fra Gabriëla Lukassen

VERS:
Spør du oss om hva vi synes

om vår skole splitter ny
Hold da hendene for øret for

det kan begynne å tut’

Vi har fått:
Bøker leker snurrestoler

vinduer med skjell
Og nye møbler og lokaler
bibliotek og alt på stell

Vi er stolte på vår scene og
kantinens sofasett

Vi er de mest fornøyde mennesker
på Nordskag du har sett

REFRENG:
Vi roper ‘HIPP HURR!’

For på Nordskag er det bra
Skolen er stor som et slott

Og barnehagen er fantastisk flott

Fargene er knalle og det liker alle
Denne skolen gjør oss superglad

For på Nordskag er det bra: HIPP HURRA
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DRIFT 2016 
DRIFTSREGNSKAP –  2016 

Kommunens driftsinntekter og utgifter fordeler seg slik på typer i beløp og prosentandel. 

Inntektstype Regnskap 16 % Regnskap 15 

Brukerbetalinger 17 583 407                4,0        16 532 809  

Salgs-/leieinntekter 42 503 631                9,7        40 756 601  

Refusjoner 58 474 690              13,4        79 405 140  

Rammetilskudd 88 979 953              20,4      132 284 223  

Øvrige tilskudd/overføringer 9 610 725                2,2          5 028 740  

Skatter 219 334 907              50,3      130 118 506  

SUM                      436 487 313             100,0      404 126 019  

 

Utgiftstype  Regnskap 16   %   Regnskap 15  

Lønnsutgifter 221 788 343 52,6                215 662 837  

Sosiale utgifter 39 102 305 9,3                  40 736 618  

Varer/tjenester 79 586 949 18,9                  77 175 621  

Varer/tjenester/egenprod. 37 964 646 9,0                  19 551 561  

Overføringer 22 822 560 5,4                  41 597 314  

Avskrivninger/fordelte utg. 20 080 293 4,8                  18 261 335  

 SUM                      421 345 096  100,0                412 985 286  

 

Resultat: Regnskap 2016 Avvik  Regnskap 2015 

Brutto driftsresultat                        15 142 221  5 717 129                   -8 859 265  

        

Netto driftsresultat (e. finans)                          8 959 484  664 912                -15 131 054  

Netto bruk av avsetninger/avsetninger                         -8 959 484  664 912                  12 756 527  

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (-)                                -             -                 -2 374 527  

 

Slik ble en hundrelapp brukt i Frøya kommune i 2016   Total lånegjeld 

                                               

Adminsitrasjon kr. 12

Oppvekst kr. 38

Helse og omsorg kr. 41

Kultur kr. 6

Teknisk kr. 3
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Besøk våre nye nettsider på : www.froya.kommune.no

Følg oss på F acebook: www.facebook.com/fro yakommune

Gi gjerne tilbakemelding på årsmeldingen til :
postmottak@froya.kommune.no

Utgiver: Frøya kommune , Tekst og oppbygning: Mona Åsen, Design: Arild Kristiansen



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/1249    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Årsberetning og regnskap for 2016 godkjennes som framlagt 

 

 

Vedlegg: 

 

Årsregnskapet 2016 

Årsberetningen 2016 

Revisjonsberetningen 2016 og nummerert brev nr 11 fra revisor 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2016 

 

Saksopplysninger:   
 

Årsregnskapet for 2016 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I 

tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I 

den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors 

anbefalinger til dette. 

 

Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr.  

73 312 064 kr til investeringer i anleggsmidler og 271 912 891 kr til fordeling drift.  

Investeringsregnskapet legges fram med et resultat på kr. 0 og driftsregnskapet med et 

resultat på kr. 0 

 

Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16.  

Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på 

forskjellige ansvar kommer frem i årsberetnings punkt.2. 

 

Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av 

økonomisjef og rådmann. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til 

behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte den 10.05.2017  

Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og 

kommunestyret for endelig godkjenning. 

 



Vurdering: 

 

Da regnskap og årsberetning for 2016 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god  

kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr.  

31.12.2016, legges dette fram til behandling. 

 

 

 

 





































































































































F røya kommune
K ontrollutvalget

Til kommunestyret i Frøya kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM FRØYA KOM MUNES ÅRSREGNSKAP
FOR 201 6 .

Kontrollutvalget har i møte den 1 0.5.2017 , sak 8 /17 , behandlet Frøya kommunes
årsregnskap for 201 6 . Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte
årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetning og nummerert brev 11 fra
Revisjon Midt - Norge IKS . Oppdragsansvarlig administrasjonen og
oppdragsansvarlig revisor har i tillegg orientert kontrollutvalget i møtet.

Regnskapet viser kr. 271 912 891 til fordeling drift og er avlagt i balanse.
Fjorårets negative brutto driftsresultat er snudd og er i år på om lag 15 mill. kr.
Dette gjelder også netto driftsresultat, som i år er på ca. 9 mill. kr.

R evisjonsb eretning en er avgitt med presisering , dette skyldes to forhold : For det
f ørste er det også i år store avvik mellom budsjett og regnskap i
i nvesteringsregnskapet. Avvikene skulle vært justert i løpet av 2016 , slik at det
ble større samsvar mellom budsjett o g regnskap . Revisjonen har også tidligere år
har påpekt manglende budsjettjustering på in vesteringsbudsjettet, rådmannen
må derfor sørge for at dette forholdet bringes i orden i løpet av 2017. For det
andre har r ådmannen unnlatt å rapportere om finansforvaltningen til
kommunestyret. I kommuneloven stillers det krav om at dette skal gjøres
minimum to ganger årlig .

Revisjon Midt - Norge konkluderer med at r egnskapet og årsberetningen gir den
nødvendige informasjon en om kommunens økonomiske drift gje nnom fjoråret og
den økonomiske stillingen per 31.12.201 6 .

K ontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 201 6 .

Frøya den 10 .5.1 7 .

Tone Småge Måsøval
Leder av kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet.
Vedlegg: Nummerert brev 11



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/1311    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DISPONERING AV PREMIEAVVIK FOR 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 
Premieavvik fra 2016 foreslås avsettes til disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige 
endringer: 
 

K 10907.1101.171 Premieavvik KLP Kr. 7.274.786,00 

K 10997.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 371.014,00 

D 10908.1101.171 Premieavvik SPK Kr. 530.386,00 

D 10998.1101.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 27.050,00 

D 15400.1101.171 Avsetninger til disposisjonsfond Kr. 7.088.364,00 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Regnskapet for 2016 er avsluttet med utgiftsført netto premieavvik på kr. 7.088.364,00 Dette 

fremkommer ut fra følgende forhold: 

 

K 239550003 Premieavvik KLP Kr. 7.274.786,00 

K 239640003 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 371.014,00 

D 219550004 Premieavvik SPK Kr. 530.386,00 

D 219640004 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 27.050,000 

  Netto avvik Kr. 7.088.364,00 

 

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp i balanse og med en merinntekt/merutgift satt til  

kr. 0,-. 

Innenfor de posteringer som ligger i avslutningen av årsregnskapet inngår bokført 

premieavvik med kr. 7.088.364,-. Premieavvik skal avsettes inn i år 1 etter 

regnskapsavleggelse jfr. K.sak 0079/03.  

 

Vurdering: 



Da det driftsmessige resultatet er avsatt til disposisjonsfondet, finner en det mest 

hensiktsmessig å avsette til dette fondet premieavviket for 2016. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: 205 Q10  

Arkivsaksnr.: 17/900    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN 

– SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune støtter endring av takst- og rabattstruktur for FV 714 

Stokkhaugen - Sunde i tråd med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det 

beskrevne bompengeopplegget i vedlagte saksframlegg fra Statens Vegvesen. 

2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6, pkt 4 i   

saksframlegget fra Statens vegvesen. Takstene foreslås samtidig prisjustert til 

gjeldende kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper. 

4. Det innføres passeringstak for 40 passeringer for takstgruppe 1. 

5. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

6. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur 1.juli 2017. 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev fra Staens Vegvesen 

Notat fra Vegamot 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til utsendt høringsdokument fra Statens Vegvesen, datert 24.03.17, vedr forslag til 

omlegging av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen-Sunde(Lakseveien) trinn 1 i 

Sør Trøndelag. 

Gjennom behandlingen av prop. 1 S Tillegg 2/Innstilling 13 S (2015-2016) har Stortinget 

sluttet seg til Regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for 

bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og 

fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15 er 

rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette 

tidspunktet betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske 



myndigheter. Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for 

omlegging av rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter. 

Prosjekter som har inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert 

som aktuelle. Fv 714 Stokkhaugen-Sunde er derfor ikke aktuell for omlegging av takst- og 

rabattsystemet. Statens vegvesen mener imidlertid at FV 714 Stokkhaugen-Sunde, Trinn 1 

likevel bør omfattes av endringen, da en omlegging fra medio 2017 vil medføre at prosjektet 

kan dra nytte av effektiviseringsgevinstene ved en omlegging til en felles rabattstruktur på 

lik linje med de andre prosjektene i bomselskapet Vegamot AS i Midt-Norge.  

Trinn 2 av Lakseveien er planlagt lagt fram for Stortinget våren 2017 og vil ha et takst- og 

rabattsystem som er i henhold til føringene til nytt takst og rabattsystem. Trinn 2 hadde 

lokalpolitisk behandling i STFK, Snillfjord, Hitra og Frøya våren 2016. 

I tillegg til at den omleggingen som nå foreslås har som hensikt å redusere driftskostnadene, 

er det også lagt til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. For 

å oppnå effektiviseringsgevinstene ved fem regionale bomselskaper, mener Statens 

vegvesen det er av stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det 

regionale selskapet (Vegamot) har felles takst- og rabattstruktur. 

Trinn 1 Laksevegen vil for øvrig være ferdig i 2019, fem år tidligere en forutsatt. Innkreving 

av bompenger for Trinn 2 begynner i 2019. 

Dagens takst- og rabattsystem for FV 714 Stokkhaugen-Sunde pr. 31.12.2016 er slik: 

Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

FV 714 Våvatnet(indre snitt) Kr. 54,00 Kr. 270,00 

Fv 714 Valslag (indre snitt) Kr. 70,00 Kr. 350,00 

 

Følgende rabatter og forskuddsbeløp er lagt til grunn i dagens ordning: 

Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

30 % 2 000 kr 10 000 kr 

40 % 4 000 kr 20 000 kr 

50 % 6 000 kr 30 000 kr 

Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer: 

 Ev. tilleggsavtaler for å oppnå rabatter avvikles 

 Den generelle brikkerabatten økes fra 10 % til 20 % for takstgruppe 1 



 Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi 

insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med 

rabatter overfor denne gruppe bort. 

 Det er videre lagt til grunn at ingen grupe og/eller bransje skal komem vesentlig 

dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig 

passeringstak og timeregel benyttes for å motvirke ulemper en del trafikanter kan 

opplever når lokale avtaler avvikles. 

 For nye prosjekter settes takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til takstgruppe 1. 

For å sikre at ingen grupe/bransjer kommer vesentlig dårligere ut enn i dagens 

system kan dette prinsippet avvikes for igangsatte prosjekter i takstgruppe 1. 

 

De nye takstene for FV 714 Stokkhaugen-Sunde vil bli: 

 Valslag Våvatnet 

Takstgruppe 

1 

Kr.    

66,00 

Kr.   

51,00 

Takstgruppe 

2 

Kr   

244,00 

Kr. 

192,00 

 

Inntekt etter dagens og fremtidig takstsystem: 

  Valslag Våvatnet Totalt 

Inntekt 2016 Takstgruppe 

1 

Takstgruppe 

2 

Totalt 

Kr. 

24 578 209 

Kr. 

11 900 314 

Kr.   

36 478 52 

Kr. 

22 404 672 

Kr. 

11 248 656 

Kr.   

33 653 523 

Kr. 

46 982 881 

Kr. 

23 148 970 

Kr.        

70 131 851 

Inntekt etter 

nytt takst- 

og 

rabattsystem 

Takstgruppe 

1 

Takstgruppe 

2 

Totalt 

Kr. 

24 661 732 

Kr. 

12 169 012 

Kr.    

36 830 744 

Kr. 

22 681 720 

Kr. 

11 639 808 

Kr.   

34 321 528 

Kr. 

47 343 970 

Kr. 

23 808 820 

Kr.        

71 152 271 

 



 

Kommentarer: 

 For takstgruppe 1 vil kundegruppen som har forskuddsavtaler komme dårligere ut i 

ny situasjon.  

 Kundegruppen EasyGo samt de som betaler fullpris vil komme bedre ut enn i dag.  

 Månedstaket vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest 

passeringer. 

 For takstgruppe 2 vil kundegruppen som har har 40 % eller 50 % rabatt komme 

dårligere ut i ny situasjon. Kundegruppen som er EasyGo-kunder og kundegruppene 

som betaler full pris vil komme vesentlig bedre ut enn i dag. 

 

 

Vurdering: 

 

Først og fremst vil rådmannen applaudere at nedbetalingen av Laksevegen, trinn 1, 

nedbetales 5 år før det som var utgangspunktet da bompengespørsmålet var opp til 

politisk behandling. Det er en gladmelding til oss alle, og da ikke minst næringslivet. Det 

betyr at når innkrevingen for Laksevegen, trinn 2 tar til i 2019, så opphører omtrent 

samtidig innkrevingen for trinn 1.  



Rådmannen ser at den gruppen som kommer dårligst ut når ny ordning innføres til 

sommeren, er de av oss i takstgruppe 1 som har kunnet innbetale et forskudd på 6000 

kr.  Her vil merkostnadene inn til Orkanger samlet for begge passeringene bli på kr. 

17,80 + 13,80 =  kr. 31.60. For de som har mer enn 40 passeringer i løpet av en måned, 

vil dette tallet være lavere. 

For takstgruppe 2 vil de med 40 % og 50 % rabatt betale inntil 13,80 + 57,00 = kr. 70,80 

mer enn med dagens ordning. Her vi imidlertid de med EasyGo-brikke eller fullpris betale 

inntil 78,00+3,00 = kr 81.00 mindre. 

Det regionale bompengeselskapet Vegamot anbefaler fylkeskommunen og kommunene 

å vedta det nye opplegget. 

Rådmannen slutter seg til dette. 
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Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap 

Postboks 2525       
6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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Region midt Knut Erik Bjerkan / 71274210 16/28476-81    24.03.2017 

     

      

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – 

SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1  

1. Bakgrunn 

Vi sender herved over vårt forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for fv. 714 

Stokkhaugen – Sunde (Lakseveien) trinn 1 i Sør Trøndelag.  

 

Hele Prosjektet fv. 714 Laksevegen med en orientering av strukturen med to 

finansieringsperioder, og med behandling av bompengesøknaden i Stortinget i to faser, ble 

presentert ved første gangs behandling i Stortinget jf. prop. 182 S (2012-2013) jf. innst. 39 

S (2013-2014). 

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet 

seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for 

bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og 

fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, 

er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i 

Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger 

omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. 

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av 

rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter; 

 

Alle igangsatte prosjekter er i utgangspunktet aktuelle for omleggingen. Prosjekter som har 

inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle. I 

utgangspunktet er derfor ikke fv. 714 Stokkhaugen - Sunde trinn 1 aktuell for omlegging av 

takst- og rabattsystemet. Vi mener at det for dette prosjektet kan gjøres unntak da en 

omlegging gjeldende fra medio 2017 vil medføre at prosjektet kan dra nytte av 
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effektiviseringsgevinstene ved omleggingen til en felles takst og rabattstruktur på lik linje 

med de andre prosjektene i bompengeselskapet Vegamot AS i Midt-Norge. Trinn 2 av 

Lakseveien er planlagt lagt fram for Stortinget våren 2017 og vil ha et takst og rabattsystem 

som er i henhold til føringene til nytt takst og rabattsystem som er nærmere gjort rede for i 

Meld. St. 25 (2014-2015) og departementet og Stortingets behandling Prop.1 S Tillegg 2 

(2015-2016). Vi viser for øvrig til tidligere lokalpolitisk behandling i Hitra, Frøya, Snillfjord 

og Sør Trøndelag fylkeskommune av lokalpolitisk behandling av Lakseveien trinn 2 våren 

2016. 

 

I tillegg til at den omleggingen som nå foreslås har som hensikt å redusere 

driftskostnadene, er det også lagt til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for 

sektoren som helhet. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og 

fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er/vil bli lagt fram for Stortinget etter 

06.11.15, er/vil rabattene bli fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er 

behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, 

betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. 

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av 

rabattsystemet i igangsatte prosjekter. 

 

For å oppnå en av effektiviseringsgevinstene ved fem regionale bompengeselskap, er det av 

stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet har 

felles takst- og rabattstruktur. Dette er også av stor betydning for utformingen og 

kostnadene knyttet til det nye sentralsystemet som skal anskaffes innen sommeren 2019.  

Prosjektet fv. 714 Laksevegen med en orientering av strukturen med to 

finansieringsperioder, og behandling av bompengesøknaden i Stortinget i to faser, ble 

presentert ved første gangs behandling i Stortinget jf. prop. 182 S (2012-2013) jf. innst. 39 

S (2013-2014 

Prosjektet er allerede en del av det regionale selskapet Vegamot AS. 

Lånegarantisten Sør Trøndelag fylkeskommune må godkjenne reduksjon i takstene.  

Føringene for en omlegging til nytt takst og rabattsystem er nærmere gjort rede for i Meld. 

St. 25 (2014-2015) og Stortingets behandling Prop.1 S Tillegg 2 (2015-2016). 

Fra 4. april 2016 ble nye takstgrupper gjort gjeldende for alle landets bompengeprosjekter. 

De nye takstgruppene er: 

- Takstgruppe 1: kjøretøy opp til 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som 

er registrert i kjøretøygruppe M1. 

-  Takstgruppe 2: dvs. kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av 

personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. 

 

Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer: 

- Evt. tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles. 

- Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for takstgruppe 1.  
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- Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi 

insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med 

rabatter overfor denne gruppen bort. 

- Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig 

dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig 

passeringstak og timeregel benyttes for å motvirke eventuelle ulemper en del 

trafikanter opplever når lokale avtaler avvikles. 

- For nye prosjekter settes takst for takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til 

takstgruppe 1. For å sikre at ingen gruppe/bransjer komme vesentlig dårligere ut 

enn i dagens system kan dette prinsippet avvikes for igangsatte prosjekter i 

takstgruppe 1. 

 

For dette prosjektet innebærer innføringen av et standardisert rabattsystem at den generelle 

brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for takstgruppe 1. Det blir ingen brikkerabatt for 

takstgruppe 2. Ordningen med innbetaling av forskuddsbeløp opphører og erstattes av en 

ordning med etterskuddsbetaling.  

Det er lagt til grunn at ingen takstgruppe skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som 

følge av omleggingen. En ordning med passeringstak, gjelder kun for takstgruppe 1, er 

vurdert for å hindre en kostnadsomfordeling mellom takstgruppe1 og takstgruppe 2. Dette 

gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. 

betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at de totale bompengeinntektene skal 

være på samme nivå som før omleggingen.  

Omleggingen baseres på lokalpolitisk tilslutning.  

Begrunnelse for omleggingen av takst- og rabattstruktur 

Ansvarlig for bompengeordningen er pr 31.12.16 Vegamot AS.   

Stordriftsfordelene for det nye selskapet er i første omgang ventet å komme som et resultat 

av omleggingen til et felles takst- og rabattsystem.  En omlegging av takst – og 

rabattsystemet vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjons- og 

innkrevingskostnader reduseres som følge av en forenkling av innkrevingssystemet, blant 

annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for 

trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter.  

 

2. Nærmere om fv. 714 Stokkhaugen - Sunde (Lakseveien), trinn 1  

Beskrivelse av prosjektet  

fv. 714 Stokkhaugen - Sunde (Lakseveien), trinn 1 er et prosjekt med parallellinnkreving av 

bompenger. Prosjektet ble behandlet er nærmere omtalt i Prop 182 S (2012-2013), Innst. 39 

S (2013-2014). Utbyggingen består av flere delprosjekt og finansieres med bompenger og 

fylkeskommunale midler. Utbyggingen er delt opp i to trinn, dette for å sikre tidlig 

gjennomføring av de prosjektene som var planmessig klar for utbygging.  Finansiering av de 

resterende delprosjektene i trinn 2 er planlagt lagt fram for Stortinget i vårsesjonen 2017.  
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Ansvarlig for bompengeordningen er bompengeselskapet Vegamot AS. Innkrevingen av 

bompenger startet den 28. april 2014. Bomstasjonene er plassert på fv. 714 Valslag og fv. 

714 Våvatnet med to-veis parallellinnkreving.  

Oppstart av bompengeinnkreving til trinn 2 vil, som det ser ut nå, være januar 2019. Trinn 

1 av Fv. 714 Laksevegen, som det kreves inn til nå, vil da være ferdig finansiert. Med 

oppstart av innkreving til trinn 1 den 28. april 2014 og 10 års innkreving lagt til grunn i 

Prop. 182 S, vil trinn 1 dermed være finansiert på nær det halve av forventet tid. Årsaken 

til den kortere innkrevingstiden er i hovedsak at antallet av passeringer er vesentlig høyere 

enn kalkulert og inntektene for de to bomstasjoner derved er godt 40 % over hva som er 

lagt til grunn ved beregning av finansieringstid. 

Med oppstart januar 2019 av bompengeinnkreving til trinn 2 og en beregnet 

innkrevingsperiode på 15 år, vil da den samlede innkrevingsperiode for trinn 1 og 2 være 

ca. 20 år som opprinnelig forutsatt for prosjektet Fv. 714 Laksevegen.  

Dagens takst- og rabattsystem  

Følgende enhetstakster gjelder pr 31.12 2016: 

Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Fv. 714 Våvatnet (indre snitt) Kr 54 Kr 270 

Fv. 714 Valslag (ytre snitt)  Kr 70 Kr 350 

Tabell 1. Takster pr 31.12.2016 

Takstene er justert 02.05.2016 

Rabatter er i tråd med gjeldende takstretningslinjer iht. St.prp. nr. 31 (2008-2009). Alle 

trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke får 10 pst. rabatt. Med tilleggsavtale i det lokale 

bompengeselskapet Eksportvegen AS oppnås 30, 40 og 50 prosent rabatt ved 

forskuddsbetaling. Bilister uten AutoPASS- avtale gis ikke rabatt. Sistnevnte mottar faktura 

for antall passeringer.  

I tråd med gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekt er følgende rabatter og 

forskuddsbeløp lagt til grunn: 

Tabell 2. Forskuddsbeløp Lakseveien 

 

Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

30 pst. 2000 kr   10 000 kr 

40 pst. 4000 kr   20 000 kr 

50 pst. 6000 kr   30 000 kr 



  

 

 

5 

 

 

3. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 

 

Det foreslås å endre rabattstrukturen til 20 pst. for takstgruppe 1 og å fjerne rabatt for 

Takstgruppe 2. Det foreslås også å innføre ett passeringstak for takstgruppe 1 for å 

redusere belastningen av at man fjerner rabatt på 30-50pst. for denne takstgruppen. 

Det er i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og i etterfølgende korrespondanse mellom 

Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet forutsatt at bompengeselskapets samlede 

inntekter ikke skal endres, at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere 

ut enn i dag og at det ikke skal være noen omfordeling av kostnader mellom takstgruppene. 

Endret rabattsystem vil kun innebære en omfordeling innen hver av takstgruppene. Statens 

vegvesen Region midt har beregnet hvilke takster de ulike kjøretøygruppene må ha for at 

forutsetningene for omleggingen til nytt takst- og rabattsystem skal være oppfylt. 

Resultatene av beregningene framkommer av tabell 7 hvor det tas det tas utgangpunkt i 

dagens takster. Takstene er avrundet til nærmeste hele krone.  

 

Øvrige forutsetninger:  

 Tap på krav er uendret 

 Andel gratistrafikk/fritakstrafikk er uendret 

 Kjøremønster er uendret 

 Brikkeandel er uendret 

 Fordeling tunge/lette kjøretøyer uendret 

 Månedstak på 40 passeringer pr bomstasjon innføres for takstgruppe 1  

 Månedstak på 40 gir et inntektstap på under 1 % for takstgruppe 1 

 Kun passeringer med passeringspris >0 er med i beregningsgrunnlaget 

 Alle kjøretøy i takstgruppe 1 med avtale får 20% rabatt 
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4. Beregning takster etter nytt takst- og rabattsystem  

 

Inntektsgivende passeringer  

Tabell 3 og 4 viser inntektsgivende passeringer klassifisert etter gammelt og nytt 

takstsystem for takstgruppe 1 og 2. Inntektsgivende passeringer for nytt takst- og 

rabattsystem er fratrukket passeringer over et månedstak på 40. 

 

Tabell 3. Inntektsgivende passeringer takstgruppe 1 klassifisert etter kundegruppe 

 

   

Tabell 4. Inntektsgivende passeringer takstgruppe 2 klassifisert etter kundegruppe 

 

Månedstak 

Innføring av månedstak for takstgruppe 1 foreslås innført for å hindre for høy økning av 

belastning på enkeltbrukere. 

 

Takstgruppe 1

Valslag Våvatnet

Forskudd 30% 27 183                 33 086                 

Forskudd 40% 17 534                 19 921                 

Forskudd 50% 103 994               129 256               

EasyGO 10% 224 991               267 914               

Fullpris 74 701                 84 598                 

Totalt 448 403               534 775               

Fullpris 74 701                 84 598                 

Avtalekunde 373 702               450 177               

Totalt 447 387               533 246               

Inntektsgivende passeringer 2016

Nytt takst- og rabattsystem

Inntektsgivende passeringer 

Takstgruppe 2

Valslag Våvatnet

Forskudd 30% 1 146                   1 560          

Forskudd 40% 350                      347            

Forskudd 50% 26 642                 31 661        

EasyGO 10% 20 949                 26 088        

Fullpris 786                      968            

Totalt 49 873                 60 624        

Fullpris 49 873                 60 624        

Inntektsgivende passeringer 2016

Inntektsgivende passeringer 

Nytt takst- og rabattsystem
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Beregninger basert på passeringsdata for 2015 viser at et månedstak på 40 for hver enkelt 

bomstasjon vil gi et inntektstap på mindre enn 0,5 pst. for takstgruppe 1. Passeringer over 

månedstak antas å være uforandret for 2016. 

 

 

 

Tabell 5. Passeringer over månedstak i 2015 

 

Fremtidige takster 

For igangsatte prosjekt må det beregnes en takst som innfrir forutsetningen om at ingen 

gruppe i ny situasjon skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag. Ved å ta bort rabatten på 

opptil 50 pst. for takstgruppe 2, medfører dette at taksten må reduseres noe i forhold til 

dagens takst. Det er derfor lagt opp til en pris for takstgruppe 2 som fraviker fra 5 ganger 

takstgruppe 1 slik det er forutsatt i lokalpolitiske vedtak omtalt i Prop 182 S (2012-2013), 

Innst. 39 S (2013-2014. Eventuell justering av takster på grunn av prisregulering (KPI) 

kommer i tillegg. 

 

For å opprettholde dagens inntekt samt beholde en uendret inntektsfordeling mellom 

takstklassene vil de nye takstene bli: 

 

 

Tabell 6. Takster etter nytt takst- og rabattsystem  

 

Inntekt etter dagens og fremtidig takstsystem 

Utgangspunktet for omleggingen av takst- og rabattsystemet er at bompengeselskapet skal 

ha de samme inntektene som ved dagens takst- og rabattstruktur. Endringen krever derfor 

ikke nye garantivedtak fra kommuner og fylkeskommuner. Beregningene gir en 

sikkerhetsmargin på 1,5 %. 

 

Tabell 7. Inntekt etter gammelt og nytt takst- og rabattsystem 

 

Eksisterende og fremtidige takster fordelt på avtaletyper 

Tabell 8 viser endring i takst pr. passering for de forskjellige kundegruppene, fordelt på 

bomstasjon.  

Valslag Våvatnet

Taksgruppe 1 66kr           51kr                

Taksgruppe 2 244kr          192kr              

Valslag Våvatnet Totalt

Taksgruppe 1 24 578 209kr   22 404 672kr  46 982 881kr  

Taksgruppe 2 11 900 314kr   11 248 656kr  23 148 970kr  

Totalt 36 478 523kr   33 653 329kr  70 131 851kr  

Inntekt etter Taksgruppe 1 24 661 732kr   22 681 720kr  47 343 451kr  

nytt takst- og Taksgruppe 2 12 169 012kr   11 639 808kr  23 808 820kr  

rabattsystem Totalt 36 830 744kr   34 321 528kr  71 152 271kr  

Sikkerhetsmargin 1,5%

Inntekt 2016

Tak Valslag Våvatnet 

40 
Passeringer Kunder Passeringer Kunder 

1016 29 1529 60 
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Tabell 8. Fordeling av inntekt etter avtaletyper 

 

For takstgruppe 1 vil kundegruppen som har forskuddsavtaler komme dårligere ut i ny 

situasjon.  Kundegruppen EasyGo samt de som betaler fullpris vil komme bedre ut enn i dag. 

Månedstaket vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest 

passeringer. 

 

For takstgruppe 2 vil kundegruppen som har 40 pst. og 50 pst. rabatt komme dårligere ut i 

ny situasjon.  Kundegrupper som er EasyGo-kunder og kundegruppene som i dag betaler 

full pris vil komme vesentlig bedre ut enn i dag.  

 

Fordeling av belastning mellom takstgruppene 

Fordeling av belastning mellom takstgruppene er tilnærmet uendret i før- og etter 

situasjonen. Tabell 9 viser fordeling av belastning fordelt på takstgrupper og bomstasjon. 

 

 

Tabell 9. Fordeling mellom Takstgruppene 

 

Usikkerhetsmomenter 

For bompengeprosjektet fv. 714 Stokkhaugen - Sunde trinn 1 mener Region midt at det er 

noen usikkerhetsmomenter ved de nye beregningene, da det er noe endringer fra dagens 

takst – og rabattstruktur: 

 

 Trafikkutvikling (liten risiko) 

 Økt andel av fritakstrafikk (middels risiko) 

 Økt andel av avtalekunder (liten risiko) 

 Økt bruk av samme kjøretøy pga. månedstak (liten risiko) 

 

Etter ett års drift med nytt takstsystem er det etter vår vurdering uansett nødvendig at det 

gjøres en ny gjennomgang av fordeling av inntekt totalt og mellom takstgrupper. 

 

Valslag

Kundegruppe Andel trafikk Nåværende takst Ny takst Endring Andel trafikkNåværende takst Ny takst Endring

30 % rabatt 6 % 49,00kr            52,80kr            3,80kr       2 % 245,00kr     244,00kr     3,00kr    

40% rabatt 4 % 42,00kr            52,80kr            10,80kr     1 % 210,00kr     244,00kr     8,40kr    

50% rabatt 23 % 35,00kr            52,80kr            17,80kr     53 % 175,00kr     244,00kr     13,80kr   

EasyGO 50 % 63,00kr            52,80kr            -10,20kr    42 % 315,00kr     244,00kr     -7,80kr   

Fullpris 17 % 70,00kr            66,00kr            -4,00kr      2 % 350,00kr     244,00kr     -3,00kr   

Våvatnet

Kundegruppe Andel trafikk Nåværende takst Ny takst Endring Andel trafikkNåværende takst Ny takst Endring

30 % rabatt 6 % 37,80kr            40,80kr            3,00kr       3 % 189,00kr     192,00kr     3,00kr    

40% rabatt 4 % 32,40kr            40,80kr            8,40kr       1 % 162,00kr     192,00kr     30,00kr   

50% rabatt 24 % 27,00kr            40,80kr            13,80kr     52 % 135,00kr     192,00kr     57,00kr   

EasyGO 50 % 48,60kr            40,80kr            -7,80kr      43 % 243,00kr     192,00kr     -51,00kr  

Fullpris 16 % 54,00kr            51,00kr            -3,00kr      2 % 270,00kr     192,00kr     -78,00kr  

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2

Taksgruppe 1 Taksgruppe 2

Nåværende 67,0 % 33,0 %

Fremtidig 66,5 % 33,5 %

Fordeling mellom taqkstgrupper
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Utgangspunktet for omleggingen er at bompengeselskapet skal ha de samme inntektene 

som ved dagens takst- og rabattstruktur. Endringen krever derfor ikke nye garantivedtak fra 

kommuner og fylkeskommuner. 

 

5. Forslag til vedtak ved lokalpolitisk behandling: 

 

Vi foreslår at Sør Trøndelag fylkeskommune og de berørte kommunene Hitra, Frøya og 

Snillfjord så snart som mulig behandler og vedtar: 

 

- Å endre takst- og rabattstrukturen for fv. 714 Stokkhaugen - Sunde trinn 1 i tråd 

med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i 

dette saksfremlegget. 

- Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6 i punkt 4. Takstene 

foreslåes samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi.  

- Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper. 

- Det innføres passeringstak på 40 passeringer for takstgruppe 1.  

- Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

- Takstene legges om til ny takst og rabattstruktur innen 1. juli 2017.  

 

 

Strategiseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Leif Magne Lillebakk 

Seksjonsleder Bjerkan Knut Erik 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Frøya kommune, Postboks 152, 7261 SISTRANDA 

Hitra kommune, Fillan, 7240 HITRA 

Snillfjord kommune, Krokstadøra, 7257 SNILLFJORD 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM 

 



 

 

Statens vegvesen  

   

  

Likelydende brev 

   

  

    

   

Behandlende enhet:  Saksbehandler/telefon:  Vår referanse:  Deres referanse:  Vår dato:  

Region midt  Knut Erik Bjerkan / 71274210  16/28476-34      19.09.2016  

          

    IKKE OFFENTLIG, offentleglova § 15, 1. ledd  

Omlegging av takst og rabattsystem for igangsatte bompengeprosjekt i Sør- og 

Nord Trøndelag  

  

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet 

seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for 

bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og 

fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, 

er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i 

Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger 

omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter.  

  

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av 

rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter;   

  

- Namdalsprosjektet   

- E6 Trondheim Stjørdal   

- Fosenpakken  

- Miljøpakke 2  

  

Vi arbeider nå med det faglige grunnlaget for en slik omlegging. Dette vil bli oversendt 

berørte kommuner og fylkeskommuner så snart det er klart. I dette brevet ønsker vi å 

informere dere om det nye rabattsystemet, hvordan omleggingen skal gjennomføres og 

hvordan berørte kommuner og fylkeskommuner vil bli involvert i den videre prosessen.    

  

Formålet med omleggingen til nytt rabattsystem   

Dagens rabattsystem er svært komplekst. En oversikt viser at svært mange 

bompengeprosjekter har egne lokale avtaler for rabatt. Rabattene varierer fra 5 til 50 

prosent. I det nye  

   
Postadresse  Telefon: 02030  Kontoradresse  Fakturaadresse  
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Region midt  firmapost-midt@vegvesen.no  6412 MOLDE  Landsdekkende regnskap  
Postboks 2525           
6404 MOLDE  Org.nr: 971032081     9815 Vadsø  

            

            

  

  

systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. 

Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet, blant annet i 

bakenforliggende IKT-systemer. Det vil kunne redusere bompengeselskapets 

administrasjons- og innkrevingskostnader og sikre at en større andel av de innkrevde 

bompengene går til vegbygging. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene 

og rette opp uheldige fordelingseffekter. I dagens ordning kreves det høye innskudd for å 

oppnå de høyeste rabattene.   

  

Hvilke endringer det nye rabattsystemet innebærer  

Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal 

rabatt avvikles. Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for kjøretøy under 3500 

kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 

1 i nytt system).   

  

I det nye systemet legges det ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i 

kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Hovedformålet med dagens rabatt på 10 

prosent for tunge kjøretøy er å gi insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt 

hensikten med rabatter overfor denne gruppen bort.  

  

Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere 

ut enn i dag som følge av omleggingen, og at utvidet bruk av månedlig passeringstak og 

timeregel skal kunne veie opp for ulempene en del trafikanter opplever når lokale avtaler 

avvikles.  

  

Hvilke prosjekter som er aktuelle for omleggingen   

Alle igangsatte prosjekter er i utgangspunktet aktuelle for omleggingen. Prosjekter som har 

inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle.  

Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i 

de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil 

være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene 

legger om til standardisert rabattordning. Det er imidlertid rimelig å anta at en slik 

omlegging er av stor interesse for selskapene. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye 

regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et 

felles takst- og rabattsystem.    

  

Vil omleggingen til det nye rabattsystemet kreve nye garantivedtak?  

Utgangspunktet for omleggingen er at det er de samme inntektene som skal inn i hvert 

enkelt prosjekt. Med andre ord, bompengeselskapets samlede inntekter og den offentlige 

finansieringsandelen skal ikke endres som følge av omleggingen. Det betyr at det ikke vil 

være behov at kommunene og fylkeskommunene fatter nye garantivedtak.   



    3 

  

Hvordan omleggingen skal gjennomføres  

Statens vegvesen Vegdirektoratet har fått fullmakt av Samferdselsdepartementet til å endre 

takster og rabatter for igangsatte prosjekter der det foreligger lokalpolitisk tilslutning til en 

slik omlegging. Vi legger opp til følgende overordnede prosess for omleggingen:  

  

1. Statens vegvesen, ved den respektive regionen, utarbeider faglig grunnlag for 

omleggingen til det nye systemet for aktuelle bompengeprosjekter.   

2. Det faglige grunnlaget med forslag til lokalpolitiske vedtak oversendes 

Vegdirektoratet for gjennomgang og kvalitetssikring.  

3. Etter at grunnlaget er kvalitetssikret i Vegdirektoratet, oversendes det faglige 

grunnlaget til berørte kommuner og fylkeskommuner for behandling.   

4. På bakgrunn av lokalpolitiske vedtak, fatter Vegdirektoratet nye takstvedtak overfor 

det respektive bompengeselskapet.   

  

Vi legger opp til at arbeidet med omleggingen skal skje i tett dialog med berørte 

bompengeselskap. Det er imidlertid viktig å understreke at bompengeselskapene selv ikke 

har noen formell myndighet til å avgjøre hvorvidt det skal legges om til nytt rabattsystem 

eller ikke. Det vil være opp til lokalpolitisk ledelse i berørte kommuner og fylkeskommuner å 

avgjøre dette. Bompengeselskapene må forholde seg til de enhver tid gjeldene takstvedtak.   

  

Andre forhold av betydning  

Til orientering kan vi opplyse at Stortinget ikke har gitt sin tilslutning til regjeringens 

foreslåtte rentekompensasjonsordning for bompengelån. Dette innebærer at denne 

ordningen ikke vil ha betydning for arbeidet med omlegging av rabatter.   

  

Kontaktperson  

Statens vegvesen ønsker å ha en kontaktperson i hver kommune/fylkeskommune for å 

koordinere arbeidet med omleggingen. Vi ber derfor om å få tilsendt navn og 

kontaktinformasjon så snart som mulig.  

  

Kontaktperson i Region midt er:  

Knut Erik Bjerkan, e-post: kbjerk@vegvesen.no, tlf.: 71 27 42 10  

  

Vi ønsker god dialog med dere om omleggingsprosessen. Ta derfor kontakt med oss allerede nå dersom 

dere har synspunkter eller opplysninger som vi bør vite om.   

  

  

  

Strategiseksjonen  

Med hilsen  

  

Leif Magne Lillebakk  

Seksjonsleder  Bjerkan Knut Erik  

  

  

Strategiseksjonen  

Med hilsen  
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Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.  
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Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst - og rabattstruktur

Notat som grunnlag for lokalpolitisk behandling

Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S / Innst . 13 S (2015 - 2016) er det vedtatt å gjennomføre
en reform av bompengeinnkrevingen. Reformen består av fem sentrale element:

Innholdet i det enkelte element fremgår av andre dokument, og beskrives ikke i dette brev med
mindre det er relevant for saken.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens Vegvesen sendt kommuner og
fylkeskommuner brev med anbefaling om omlegging av takst og rabattstruktur for
bompengeinnkreving . Saken forutsetter lokalpolitisk behandling.

I tillegg har Vegamot AS mottatt br ev fra Samferdselsdepartementet vedrørende tilskudd til
reduserte bompenger utenfor byområdene. Brevet beskriver at i Midt - Norge vil E6 Trondheim
Stjørdal få tilført 23 MNOK og Tresfjordbrua og Vågestrandtunnelen få tilført 7 MNOK som skal
brukes til å red usere bompengetakstene med minimum 10%. Forutsetningen for å få innvilget
tilskuddene er blant annet at bompengeselskapene legger om takst - og rabattstrukturen. Anmodning
til kommuner og fylkeskommuner bekreftelse av dette vil bli oversendt i egen sak.

Veg amot AS har i egenskap av regional t bompengeselskap i Midt - Norge gjennomgått forslagene til
omlegging av takst og rabattstruktur. Med utgangspunkt i vårt innkreveransvar fremlegges i dette
dokumentet vår vurdering av Statens vegvesens forslag til endringer .

Uten å gå inn på de enkelte element i bompengereformen, anser vi at å tilrettelegge for ny takst og
rabattstruktur er den viktigste del av reformen. Dette gjelder spesielt prosjekt der det opereres med
forskuddsavt aler med til dels høye rabatter, men og så for anlegg uten slike avtaler vil man oppleve
gevinster av en slik omlegging.

Begrunnelse
Vegamot AS anbefaler at det i politisk behandling vedta s omlegging av takst og rabatt struktur i
henhold til Statens vegvesens forslag, og begrunner det i følgende :

Eksisterende takst og rabattstruktur er kostnadsdrivende
At kunder må inngå avtaler med flere prosjekt for å oppnå maksimale rabatter krever mer
kundebehandling, medfører høyere faktureringskostnader, og gir behov for mer avanserte
systemløsninger
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Eksisterende løsning forvansker arbeidet med gjennomføring av reformen 
Reformen forutsetter at utsteder, dvs. håndtering av avtalekunder, skal skilles fra 

bompengeselskapet. Ved å opprettholde eksisterende struktur, blir det vanskelig å gjennomføre 

dette skillet, og det blir krevende å etablere tydelig ansvarsdeling mellom bompengeselskapets rolle 

og utsteders rolle.  

Eksisterende løsning er komplisert for brukerne 
Under gjeldende innkrevingsregime eksisterer mange ulike takst og rabattstrukturer. Dette gjør det 

uoversiktlig for brukerne å orientere seg. For å oppnå maksimale rabatter i prosjekt med 

forskuddsavtale må kundene inngå individuelle avtaler med det enkelte bomprosjekt. Dette har igjen 

som konsekvens at kundene mottar faktura fra hvert prosjekt den har avtale med.  

Ny løsning vil fjerne muligheten for videresalg av rabatter 
Gjeldende takst og rabattsystem har gjort det mulig for aktører utenfor bompengeselskapene å inngå 

avtale på vegne av kundegrupper og videreselge avtaler med rabatter. Konsekvensen av dette er at 

bompengeselskapet taper inntekter uten å få tilsvarende innbetalt forskudd. Bompengeselskapene 

kan ikke selv tilby samme type tjeneste. Imidlertid er det lønnsomt for de kommersielle aktører som 

tilbyr det. Dersom man ikke endrer takst og rabattsystemet gjennom reformen, og opprettholder 

dagens praksis, vil dette kunne medføre økte tap for bompengeselskapene.  

Problemstillingen er tatt opp med Statens vegvesen, og er utdypet i vedlagte notat (Vedlegg 1.) 

Ny løsning vil gi en mer sosial profil for innkrevingen 
Eksisterende takst- og rabattstruktur med forskuddsbetaling har hatt en tosidig begrunnelse; 

- Høye rabatter bidrar til å redusere den økonomiske belastningen for hyppig reisende. En 

takstomlegging til etterskuddsbetaling med 20 % rabatt vil utjevne den prisen/taksten som 

trafikantene betaler. For å redusere den økte belastningen for trafikanter som i dag har 

forskuddsavtale og høy (40-50 %) rabatt og mange passeringer i løpet av en måned vil et 

nærmere bestemt månedstak redusere den økonomiske belastningen for denne gruppen. 

 

- Det Innbetalte forskuddet har bidratt til å redusere bompengeselskapets lånebehov og kan 

slik sett betraktes som et rentefritt lån for bompengeselskapet. I en situasjon med høy rente 

vil dette være en fordel for bompengeselskapet. Med dagens lave rentenivå vil denne 

fordelen for bompengeselskapet ha mindre betydning, og rentegevinsten tilfaller brukerne. 

Vi har som eksempel tatt utgangspunkt i prosjektet E6 Trondheim Stjørdal. For dette prosjektet har 

kundene fått økt stønadsdelen av rabatten med omkring 11 MNOK på grunn av fall i rentene de siste 

årene.  Rabattene samlet utgjør årlig for lette kjøretøy ca. 19,3 MNOK, for tunge kjøretøy 4,8 MNOK. 

Beregninger fremgår av vedlegg. 2.  

Riktigere kostnadsfordeling mellom kjøretøy med og uten avtale 
Passeringer av kjøretøy uten brikke er kostnadsdrivende for innkrevingen. Omlegging av takst- og 

rabattstruktur innebærer en riktigere kostnadsfordeling mellom brukere med og uten avtale.   

Dette gjelder både anlegg med avtale om forskuddsbetaling så vel som anlegg med 

etterskuddsbetaling. I anlegg med kun etterskuddsinnkreving, eller der etterskudds- og 

forskuddsavtaler har lik rabatt, innebærer takstendringen for øvrig kun små strukturelle endringer.  



 Notat: Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur 

 3 

Forutsetninger og konsekvenser 
Statens vegvesen beskriver flere forutsetninger for beregningene. Vi vil knytte kommentarer til to av 

disse:  

1. Tap på krav er uendret 

Det forutsettes at tap på fordringer er uendret. Ved forskuddsbetaling stenges avtalen umiddelbart 

når forskuddet er oppbrukt. Ved etterskuddsbetaling har kunden en kreditt, og avtalen stenges først 

når krav går til inkasso. Det er usikkert om omlegging fra forskudd til etterskuddsbetaling dermed vil 

føre til endring i tap på krav. 

2. Andel gratistrafikk/fritakstrafikk er uendret 

Det har vært en vekst i andelen miljøvennlige kjøretøy i de fleste anlegg, også i overensstemmelse 

med nasjonale politiske mål. Det er mulig at omlegging av takst- og rabattstruktur vil gi ytterligere 

motivasjon for bruk av miljøvennlige kjøretøy. På den andre siden er det berammet at også disse 

kjøretøyene etter hvert skal betale bomavgift. Det samlede utslag er dermed usikkert. 

For øvrig beskriver Statens vegvesen i sine brev utfyllende om konsekvenser at omleggingen av takst- 

og rabattstrukturen for det enkelte anlegg. Vi støtter de vurderinger og beregninger som er utført av 

Statens Vegvesen. 

Andre forhold 
Det er etter vår vurdering viktig å understreke at omleggingen av takst- og rabattstruktur ikke har 

konsekvenser for lokale særordninger som allerede gjelder alle passerende. Dette er ordninger som 

timesregel, spesielle lokale passeringsfritak mellom bomsnitt (eksempel Miljøpakken). Omleggingen 

berører heller ikke bostedsfritak.  

Anbefaling 
Vegamot AS anbefaler at det i den lokalpolitiske behandling vedtas omlegging av takst og 

rabattstruktur i overensstemmelse med Statens Vegvesens anbefaling. 

 

Trondheim 31.03.17 

Vegamot AS 

 

Marius Maske 

Adm. dir 
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Vedlegg 1:  

Notat vedrørende videresalg av forskuddsbaserte rabatter 

Videresalg av forskuddsbaserte rabatter 
Forskuddsbaserte rabatter skal fases ut, ref. Meld. St. 25 (2014-15), men ordningen vil sannsynligvis 

henge igjen noe tid fremover. De tekniske, merkantile og organisatoriske grensesnitt i bompenge-

Norge må derfor ta høyde for denne type rabatter også på mellomlang sikt. 

I dag skjer det en viss grad av videresalg av forskuddsbaserte rabatter, populært kalt ABAXmodellen. 

Hensikten med dette notatet er å beskrive hvordan ordningen med videresalg av forskuddsbaserte 

rabatter fungerer under dagens organisering og hvilke konsekvenser ordningen kan ha i forbindelse 

med at utstedervirksomheten skal skilles ut. 

Gjennomgangen viser at en videreføring av dagens praksis kan ha store effekter på 

bompengeselskapers inntekter og på dynamikken i forbindelse med utskilling av utstederfunksjonen 

fra dagens bompengeselskap. Ordningen påvirker også kostnadene ved utvikling av nye systemer, 

noe som gjør at en hurtig avklaring er nødvendig. I notatet skisseres noen alternative måter å 

håndtere problemstillingen på fremover, og mulige konsekvenser av disse valgene. Notatet er ment 

som et underlag for videre diskusjon og inneholder derfor ingen anbefalinger. 

Kort om forskuddsbaserte rabatter 
Forskuddsbaserte rabatter opptil 50 pst. var tidligere den gjeldende praksis ved bompengeprosjekt 

og fungerte som en klippekortordning der det ble gitt en rabatt ved forhåndskjøp av et gitt antall 

turer.  

I dag er forskuddsbaserte rabatter en ordning der kunden kan tegne en egen avtale med et 

bompengeselskap som gir en rabatt på passeringene i dette anlegget mot å betale inn et 

forskuddsbeløp knyttet til det samme anlegget. Rabatten er opp mot 50 pst. avhengig av størrelsen 

på det innbetalte forskuddet. Når kjøretøyet passerer trekkes avgiften fra forskuddet. Forskuddet må 

jevnlig fornyes for at rabatten fortsatt skal gjelde. 

Kort om hovedavtaler og tilleggsavtaler  
Det gis i dag rabatt til alle kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke, mens kjøretøy i 

takstgruppe 2 i all hovedsak er omfattet av påbudet om obligatorisk brikke. I enkelte selskap kan 

kundene i tillegg få ytterligere forskuddsbaserte rabatter. Kundene får i så fall bare rabatt i det 

bompengeselskapet kunden betaler inn forskuddet til. Kunden kan velge å inngå avtale om 

forskuddsbasert rabatt med flere bompengeselskaper og på denne måten få rabatt hos disse også. 

Kunden må da betale inn et forskudd til hvert bompengeselskap. I en slik situasjon vil kunden ha en 

hovedavtale med ett bompengeselskap. Det er gjennom hovedavtalen kunden får utlevert 

bompengebrikken. 

Avtalen kunden har med de øvrige bompengeselskapene vil være tilleggsavtaler. For å kunne tegne 

tilleggsavtaler er det en forutsetning at kunden har en gyldig hovedavtale med en gyldig 

bompengebrikke. 

Muligheten for å få forskuddsbaserte rabatter i flere bompengeselskap enn der kunden har sin 

hovedavtale, er i dag hovedårsaken til tegning av tilleggsavtaler. Det finnes også andre grunner til å 

tegne tilleggsavtaler, blant annet for å oppnå lokale fritak i andre anlegg enn der hovedavtalen ligger, 

f.eks. adressebaserte fritak eller fritak for kollektivtrafikk i rute. I noen tilfeller har det også vært 

forskjellige eiere av hovedavtale og tilleggsavtale, f.eks arbeidstaker og arbeidsgiver. 
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I forbindelse med gjennomføring av bompengereformen og anskaffelse av nye systemløsninger til 

erstatning for CS Norge, er håndteringen av tilleggsavtaler en kompliserende faktor organisatorisk, 

teknisk og merkantilt. Dette vil håndteres som en egen sak. Allikevel er det viktig å observere at 

problemstillingen med videresalg av forskuddsbaserte rabatter har grensesnitt mot spørsmålet om 

håndtering av tilleggsavtaler. Det må derfor være en viss koordinering mellom disse to 

saksområdene. 

Historikken rundt videresalg av forskuddsbaserte rabatter 
Hovedregelen i takstretningslinjene for bompengeprosjekter på offentlig veg er at det kan knyttes to 

kjøretøy til én avtale. I pkt. 2.6.1 av retningslinjene er det åpnet for etablering av fellesavtaler med 

mer enn to kjøretøy i tilfeller der kunden er nærings- og/eller kollektivtransportselskaper. I 

utgangspunktet forutsettes det at kjøretøyene er knyttet til samme organisasjonsnummer som 

avtalen er tegnet på, men siden mange selskaper har en blanding av leasede kjøretøy og egne 

kjøretøy eller at kjøretøyene kan være registrert på ulike deler av et konsern, har 

bompengeselskapene vært fleksible i forhold til kravet om samme organisasjonsnummer på selskap 

og eier av kjøretøyet. 

For bompengeavtaler med forskuddsbaserte rabattordninger tilsier takstretningslinjene at det bare 

kan knyttes to kjøretøy til hvert forskudd. Dette er i utgangspunktet uavhengig av antall kjøretøy på 

avtalen. For et selskap med mange kjøretøy og lav passeringsfrekvens ble det for å redusere den 

økonomiske belastningen på selskapet, etter hvert etablert en uformell praksis i flere 

bompengeselskap med såkalt fast forskudd for alle kjøretøyene på én avtale. I praksis er dette ett 

forskudd som dekker mer enn to kjøretøy. På hvilket tidspunkt, og på hvilket grunnlag denne 

praksisen ble etablert, er ikke klart. Etter klage fra Odda rutebuss i 2013 ga 

Samferdselsdepartementet medhold i at det generelt skulle være mulig med ett forskudd i henhold 

til lokale takster for flere kjøretøy (ubestemt antall kjøretøy). 

Ordningen med et fast forskudd for et ubestemt antall kjøretøy ble dermed til en viss grad 

formalisert. Ordningen er ikke omtalt i takstvedtakene for det enkelte bompengeprosjekt og det 

markedsføres ikke via nettsider eller lignende. Den som kjenner til ordningen får etablert den ved 

henvendelse til bompengeselskapet. 

Kort oppsummert kan det sies at ordningen med videresalg av forskuddsbaserte rabatter er en 

konsekvens av at: 1. det er åpnet opp for å ha et ubegrenset antall kjøretøy tilknyttet ett forskudd, og 

2. det er diffuse krav til relasjonen mellom selskapet som inngår avtalen om forskuddsbasert rabatt 

og selskapet som eier kjøretøyene som inngår i rabattavtalen.  

Ordningen med videresalg fungerer slik at et selskap som skal videreselge rabatter, inngår en 

hovedavtale og et sett med tilleggsavtaler (en for hvert bompengeselskap). Denne videreselgeren 

tilbyr deretter sluttkunder (typisk transportselskaper og andre som har et stort antall kjøretøy som 

kjører mye) å legge sine kjøretøy inn på hovedavtalen og tilleggsavtalene som videreselgeren har 

tegnet. Videreselgeren kan da med bakgrunn i at de har innbetalt ett forskudd per bompengeselskap 

tilby maksimal bompengerabatt på alle kjøretøy for alle sine sluttkunder (forskuddsbasert rabatt kan 

selvfølgelig bare oppnås hos bompengeselskaper som har en slik ordning, mens det i øvrige 

bompengeselskaper gis ordinær AutoPASS-rabatt). I praksis oppstår det altså et videresalg av 

rabatter. Dette understrekes av at det er høy betalingsvillighet hos sluttkunden for å oppnå 

maksimale rabatter. Videreselger kan typisk ta en ikke uvesentlig månedlig avgift per kjøretøy av 

sluttkunden.  
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Oppsummert så fører ordningen med videresalg av rabatter til: 

- For kjøretøy som flyttes fra ordinær forskuddsavtale til en videresalgsavtale må tidligere 

innbetalt forskudd utbetales og dermed konverteres til rentebærende gjeld, noe som utgjør 

en kostnad for bompengeselskapene  

- Antall brukere med maksimalt forskudd øker, noe som gir reduserte inntekter for det enkelte 

bompengeselskap.  

- Videresalgsselskapet betaler et relativt lite forskudd til det enkelte bompengeselskap og har 

forholdsvis lave kapitalkostnader på forskuddsinnbetalingen. Sluttkundens betalingsvillighet 

for å oppnå rabatt er langt større enn selskapets kapitalkostnader og videresalget er dermed 

en ren inntektskilde.  

- Maksimale rabatter er tilgjengelig for et større antall sluttbrukere enn hva opprinnelig 

ordning ga mulighet for. 

Det har dermed oppstått et uregulert marked ved siden av den strengt regulerte 

bompengeinnkrevingen. Fortjenesten i det uregulerte markedet gir lavere inntekter for 

bompengeselskapene. Bompengeselskapene har i henhold til takstretningslinjene et ansvar for å 

sikre at rabattordninger ikke misbrukes, men så lenge regelverket og retningslinjene skaper 

tolkningstvil, har det i praksis ikke vært mulig å iverksette tiltak mot ordningen. 

Dagens situasjon 
I dag er det fem selskaper som Statens vegvesen er kjent med aktivt markedsfører produktet med 

videresalg av forskuddsbaserte rabatter. Til sammen er det inngått bompengeavtaler for ca 9 000 

kjøretøy gjennom disse fem selskapene. Dette er i all hovedsak kjøretøy som disse fem selskapene 

ikke selv disponerer.  

Det er vanskelig å beregne eksakt økonomiske konsekvenser av dette volumet. Dette er fordi man 

ikke nødvendigvis kan anta at eierne av disse kjøretøyene ville etablert et stort antall 

forskuddsavtaler hvis videresalgsordningen ikke hadde eksistert. Noen antagelser og detaljere 

beregninger kan allikevel gjøres. 

Hvis eierne av de 9 000 kjøretøyene hadde betalt ett normalt forskudd per andre kjøretøy i alle 

norske anlegg med forskuddsordning, ville det til sammen utgjort 1,5 mrd. kr. I stedet betaler de fem 

selskapene som driver med denne ordningen en svært liten andel av dette beløpet i forskudd. Det er 

dermed mulig å argumentere for at de fem selskapene får opp mot 1,5 milliarder kroner i gratis 

kreditt fra norske bompengeselskaper.  

For E6 Øst (Sør-Trøndelag) er det gjort en konkret vurdering for kjøretøy som er på en 

videresalgsordning hos den største aktøren. Videreselger betaler inn 0,5 mill. kr. i løpende forskudd. 

Hvis opprinnelig takstretningslinjer skulle blitt lagt til grunn, skulle videreselger ha betalt inn 29,2 

mill. kr. Med 0,5 mill. kr. i forskudd får kjøretøyene på avtalen en samlet rabatt på 5,5 MNOK per år 

mer enn hva man ville ha fått med en ordning med flat 20 % AutoPASS-rabatt. For E6 Øst medfører 

altså ordningen et bortfall av 29,2 mill. kr. i forskudd, alternativt en tapt inntekt på 5,5 mill. kr.  

Per i dag er det et mindre antall selskaper som tilbyr videresalg av rabatter for bedriftskunder med 

høy betalingsvillighet for å oppnå rabatt. Med dagens forståelse av regelverket er det ingen grunn til 

at ikke flere selskaper vil kunne ta i bruk videresalgsmodellen. Det er ingen direkte hindringer for at 

en videreselger tilbyr avtaler for så vel tunge som lette kjøretøy og for så vel kjøretøy eid av 

organisasjoner som privatpersoner. En sterk økning i antallet kjøretøy på en videresalgsordning vil 

kunne få store konsekvenser for økonomien til selskaper med forskuddsbaserte rabattordninger. For 
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E6 Øst som et eksempel, vil en utvidelse av videresalgsordningen til å omfatte maksimal rabatt for 

alle kjøretøy medføre et inntektsbortfall på 38 mill. kr. per år og en forlengelse av innkrevingstiden 

med ett år. 

Forhold til bompengereformen 
Videresalg av rabatter vil, dersom det fortsatt tillates, være en mulighet for uavhengige utstedere til 

å tiltrekke seg nye kunder på ved å gi en merverdi for sluttkunden i forhold til dagens ordning. Med 

store volum av kunder og dermed et stort antall kunder å spre et fast forskudd på, er det antageligvis 

ingenting i vegen for at en uavhengig utsteder skal kunne tilby produktet for alle kjøretøytyper og 

kundegrupper. Videreselgers egne provisjon kan trolig settes så lavt at en svært stor andel av dagens 

AutoPASS-kunder vil finne det lønnsomt å inngå en videresalgsavtale som gir maksimal rabatt i alle 

bompengeanlegg. Den første uavhengige utstederen som tar i bruk dette virkemiddelet vil kunne ha 

mulighet til å kuppe markedet ved å tilby maksimal rabatt i alle anlegg i motsetning til øvrige 

utstedere som ikke tilbyr dette. Dette kan påvirke dynamikken i den pågående bompengereformen 

der dagens bompengeselskap skal skille ut sin utstedervirksomhet og uavhengige utstedere skal 

etableres. 

Oppsummert så kan konsekvensen for utstedermarkedet ved en videreføring av dagens uregulerte 

videresalgsordning være: 

 Uklarhet i rammevilkår ifm utskilling av utstedervirksomhet og etablering av uavhengige 

utstedere. Dette kan ha stor økonomisk betydning for aktørene og dermed gi usikkerhet i 

investeringsgrunnlaget 

 Skjev konkurranse mellom utstederne 

 Uryddig kommunikasjon mot sluttkunder.  

Alt dette er forhold som gjør det krevende å gjennomføre en kontrollert bompengereform iht. Meld. 

St. 25 (2014-15). 

I tillegg vil ordningen påvirke økonomien til bompengeselskapene gjennom reduserte inntekter og 

konvertering av forskudd til rentebærende gjeld. 

Alternative løsninger 
Det er i utgangspunktet tre ulike tilnærminger til problemstillingen med hver sine fordeler og 

ulemper. I praksis vil fraværet av en beslutning medføre Alternativ 1: videreføring av 

forskuddsordningen uten avgrensninger, siden det er forventet at alle uavhengige utstedere vil ønske 

å tilby videresalg av rabatter dersom dette er mulig.  

Siden summen det enkelte bompengeselskap må kreve inn (selskapets forpliktelser) er konstant vil 

alle alternativene i prinsippet innebære en omfordeling mellom ulike kundegrupper, siden flere 

rabatter fører til høyere grunntakster. Den samlede belastningen på trafikanten vil imidlertid 

påvirkes av hvorvidt de ulike alternativene påvirker kostnader til blant annet systemløsning og 

løpende drift. Videreføring av dagens praksis innebærer at alle trafikantene må dekke inn 

kostnadene ved ordningen. 

Ettersom det nå arbeides med å kravsette ny systemløsning for bompengeselskapene er det 

kritisk å avklare hvilket alternativ som velges. Tabellen under skisserer tre ulike alternativer, med 

fordeler og ulemper på hvert alternativ. 

Det skisseres også noen mulige konsekvenser/reaksjoner for hvert av alternativene. 
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Vedlegg 2:  

Forskuddsbaserte rabatter, eksempel på beregning 

 

Eksempel beregning for E6 Trondheim Stjørdal:  

Forskuddsbaserte rabatter inneholder to elementer: 

Dels støtte til kunder som har passerer hyppig (stønadsdel),  

Dels rentefri finansiering for bompengeselskapet, der rabatten har et renteelement 

(rentedel). 

Som det fremgår av oversikten under, øker stønadsdelen ved lavere rente: 

Før: Høy rente:   Nå: Lav rente:  

Samlet verdi av rabatter lette:  19,3 MNOK  19,3 MNOK 

Samlet verdi av rabatter tunge:   4,8 MNOK   4,8 MNOK 

Sum verdi av rabatter:    24,1 MNOK  24,1 MNOK 

Rentedel:    14,3 MNOK  3,3 MNOK 

Stønadsdel:    9,8 MNOK  20,8 MNOK 

 

Til grunn for beregningene ligger følgende forutsetninger; 

- Balanseført forskudd kunder pr. 31.12.2017:  ca. 220 MNOK. 

- Kalkylerente for prosjektet var 6,5 %. 

Effekten av høy rente gir en beregnet effekt av rentedelen på 14,3 MNOK. 

Reell lånerente ved lav rente er i dag er ca. 1,5% (sertifikatlån). Dette gir en beregnet rentedel på 3,3 

MNOK. 

Som følge av rentereduksjonen til dagens lave rente har effekten av stønadsdelen blitt forsterket 

tilsvarende reduksjonen i rentedelen ved at rabattene ikke er justert med fallende rente.  

På grunn av ordningen med videresalg av rabatter, nevnt under annet punkt, er det vanskelig å 

beregne korrekte verdier for tunge kjøretøy. Stønadsdelen er for disse kjøretøyene større, fordi de 

ikke betaler fullt forskudd. Denne effekten vil bli forsterket dersom dagens praksis med mulighet for 

videresalg av rabatter opprettholdes. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 17/377    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, SLUTTRAPPORT  

 

Forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret viser til vedlagte revidering av gjeldende skole-og barnehagebruksplan fra 

2011/2012 - benevnt som Sluttrapport datert 17.12.16 - og gjør intensjonsvedtak med sikte på 

hensiktsmessig struktur, gode lokaliteter for opplæring og utvikling for alle barn, full 

barnehagedekning, samt kapasitetsutnyttelse ved skolene med sikte på videre vekst i barnetallet. 

 

1. Frøya kommune innfører med hjemmel i Opplæringsloven §8-1 lokal forskrift for 

skoletilhørighet, gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Skoletilhørigheten 

knyttes mot grunnkretser, og slik at dagens skolestruktur videreføres. 

 

2. For å sikre hensiktsmessig skoletilbud til barn med sammensatte/spesielle behov, bes 

rådmann utrede om alle skoler skal tilrettelegges formålstjenlig, både hva gjelder areal, 

utstyr, og nødvendig og relevant spisskompetanse. 

 

3. Dyrøy oppvekstsenter oppgraderes, og rådmann bes snarest iverksette nødvendig 

planarbeid for en komplett arealløsning, tilrettelagt for etappevis ombygging/utbygging, i 

tråd med utvikling av barnetallet.  

 

4. Barnehagen i Nabeita oppvekstsenter planlegges utbygget for økt lokal barnehagedekning. 

Rådmann avklarer omfang og tid for realisering.  

 

5. Sistranda skole optimaliseres for inntil 400 elever slik dagens areal og bygningsmasse 

foreligger, evt. med erstatning for nåværende småskolebygg. Rådmann bes iverksette 

planleggingsarbeidet i løpet av inneværende år, herunder en vurdering knyttet til evt. ny 

barneskole på Sistranda. 

 

 

 

Vedlegg: 
 

Sluttrapporten datert 17.12.16. 

Rådmannens tidligere saksfremlegg i samme sak. 



Samarbeidsutvalgenes uttalelser til sluttrapporten. 

Uttalelser fra virksomhetlederen innen oppvekst. 

Rådmannens oppsummering fra høringsprosessen. 

Høringskommentarer oppsummert. 

 

Saksopplysninger  
 
Hovedutvalg for drift vedtok i sitt møte 22.02.17 i sak 11/17 følgende: 
 
Sluttrapporten legges nå ut på offentlig høring. En innstilling fra rådmannen basert på 
sluttrapporten og høringsinnspill behandles deretter av de politiske organer i Frøya kommune.  
Høringsfrist settes til 3 uker (24 mars) 
 
Rådmann har nå gjennomgått høringsinnspillene og har gjort følgende vurderinger ut fra disse: 

 

Vurdering: 

 
1. (Om skoletilhørighet) Rådmann har merket seg at tilbakemeldingene stort sett har handlet 

om skoletilhørighet og et sterkt engasjement og gode argumenter for å beholde nåværende 

struktur. Det foreslås derfor at skoletilhørigheten entydig knyttes opp mot grunnkretser. 

Dette innebærer bl.a. at elever fra grunnkretsene Stølan og Klubben grunnkretser får 

Sistranda skole som sin nærmiljøskole. Rådmann mener at dette bør forskriftsfestes, hvilket 

ikke reduserer foresattes rett til å søke om annet skolevalg. Det foreslås at slike søkader 

realitetsbehandles av kommunalsjef, oppvekst.  

 

2. (Om Dyrøy oppvekstsenter) Selv om det ikke foretas justeringer når det gjelder 

skoletilhørighet, mener rådmann likevel at oppvekstsenteret bør oppgraderes slik 

rapporten legger opp til, etappevis utbygd i samsvar med elevtilgangen. Barnehagedelen og 

personalavdelingen bør stå ferdig snarest. Dette innebærer, som rapporten påpeker, at 

arbeidet med en helhetlig funksjonsanalyse som grunnlag for romprogram og forprosjekt 

starter umiddelbart. Rådmann mener derfor at noen av de avsatte midlene til rehabilitering 

(ref punkt 4 under) brukes til dette forprosjektet slik at investeringsbehovet for Dyrøy 

oppvekstsenter kan legges fram for behandling ifb med investeringsbudsjettet 2018. 

 
3. (Om Nabeita oppvekstsenter) Ved årskiftet hadde barnehagen en lokal dekningsgrad på 

56%. Ved maksimal utnyttelse vil dekningsgraden kunne være på ca 60 %. En slik økning vil 

innebære økt barnehagekapasitet og med det økt arealbehov. Effektuering av en slik 

eventuell økning må ses i sammenheng med kommunens totale kapasitetsituasjon innenfor 

barnehagesektoren fram mot 2020.              

 

4. (Om investeringer som konsekvens) Som nevnt finner rådmann det vanskelig å kunne tilrå 

vesentlige og samtidige skolerelaterte investeringer både på Dyrøy og på Sistranda, hvilket 

innebærer at det utarbeides investeringsplaner for begge enhetene. Når det gjelder Dyrøy 

oppvekstsenter er det tidligere bevilget kr 2 mill til rehabilitering og ca 2 mill kr til 

energiøkonomisering med blant annet utskiftning av oljefyr og oljetank. Dette arbeidet er 

ikke effekturet og vil ses i sammenheng med ovennevnte renovering/rehabilitering/nybygg.  

 



 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Samfunnsplan – Levekår og folkehelse  
o Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet 

til hverdagen og voksenlivet 
 Skape helsefremmende skoler og barnehager- med fokus på psykisk og 

fysisk helse 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Økonomiske konsekvenser og investeringsbehov kommer som egne saker til politisk 

behandling når disse foreligger – ref ovenevnte vedtak.  

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svanhild Mosebakken Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 17/377    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

SKOLE- OG BARNEHAGEBRUKSPLAN, SLUTTRAPPORT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret viser til vedlagt revidert skole- og barnehagebruksplan datert 

17.12.16 og gjør slikt intensjonsvedtak med sikte på hensiktsmessig struktur og gode 

lokaliteter for opplæring og utvikling for alle barn, full barnehagedekning, samt god 

kapasitetsutnyttelse ved skolene med rom for videre vekst i barnetallet. 

a. Frøya kommune innfører – med hjemmel i Opplæringsloven §8-1 - Lokal 

forskrift for skoletilhørighet, gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret 

bestemmer i egen sak om hvilke områder som konkret foreslås knyttes til 

hvilke skoler. Evt. fortrinnsrett til barnehager i oppvekstsentrene, håndteres i 

samme sak. 

b. For å sikre hensiktsmessige skoletilbud til barn med sammensatte/spesielle 

behov, bes rådmannen vurdere om alle skoler skal tilrettelegges formålstjenlig, 

både hva gjelder areal, utstyr, og nødvendig og relevant spisskompetanse 

c. Dyrøy oppvekstsenter planlegges oppgradert som skole og barnehage 

(oppvekstsenter) med kapasitet til henholdsvis 50-60 elever og 27-30 

barnehagebarn. Rådmannen bes iverksette nødvendig planarbeid for en 

komplett arealløsning tilrettelagt for etappevis ombygging/utbygging i tråd 

med utvikling av barnetallet og lokal forskrift for skoletilhørighet.  

d. Barnehagen i Nabeita oppvekstsenter bygges ut for full lokal 

barnehagedekning. Rådmannen avklarer omfang og tid for realisering. 

e. Sistranda skole tilrettelegges for inntil 400 elever innenfor dagens 

bygningsmasse, evt. med erstatning for nåværende småskolebygg. Rådmannen 

bes iverksette planleggingsarbeidet, herunder en vurdering knyttet til evt. ny 

skole på Sistranda.  



Hovedutvalg for drift sender rådmannens innstilling til høring i grendelagene i kommunen. 

Høringsfrist settes til 3 uker (24 mars) 

 

 

Vedlegg: 

 

 Sluttrapporten datert 17.12.16 

 Samarbeidsutvalgenes uttalelser til sluttrapporten 

 Uttalelser fra virksomhetslederen innen oppvekst 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

  

 Delrapportene 1, 2, 3 og 4 med vedlegg 

 Skole- og barnehagebruksplan for Frøya kommune, datert 15.10.2011 

 Brev fra enkeltpersoner, foreldregruppe og arbeidsutvalg. Disse vil bli vedlagt ved 

behandling etter høringsfristen.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Om revidering av skole- og barnehagebruksplanen 

Gjeldende plan er vedtatt i kommunestyret våren 2012.  

Revideringsarbeidet som har vært lagt opp som en prosess med mulighet for omfattende 

involvering ble startet opp i februar-16. Det er i alt utarbeidet 4 temabaserte 

underveisrapporter for behandling i virksomhetene, og et like antall delrapporter for politisk 

behandling. Rådmannen har benyttet ekstern kompetanse i reviderings- og utredningsarbeidet. 

Uttreders konklusjon, kapittel 7 i vedlagte sluttrapport, er kun å se som anbefalinger til 

rådmannen.   

Om sluttrapporten 

I sluttrapporten er samtlige av delrapportenes temaområder sett i intern sammenheng, og som 

et revideringsarbeid relatert gjeldende skole -og barnehagebruksplan. 

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen slutter seg i hovedsak til sluttrapportens anbefalinger med følgende tilføyelser og 

presiseringer: 

Utrederens mandat 

Mandatet har vært å revidere gjeldende skole- og barnehagebruksplan bl.a. med tanke på 

fremtidige behov i oppvekstsektoren, god kapasitetsutnyttelse av eksisterende anlegg, og 

sikring av nåværende skolestruktur. 

Aktuelle driftsmessige utfordringer som bemanning, vedlikehold, HMS-tiltak etc. har naturlig 

nok ikke vært en del av mandatet. 



Dette innebærer at en del bygningsmessige utfordringer, bl.a hva gjelder skolene i Øyrekka og 

Nesset barnehage ikke er håndtert eksplisitt. 

 

Skolestrukturen og Dyrøy oppvekstsenter 

I vedlagte rapport er det i tråd med utrederens mandat ikke foreslått endringer i 

skolestrukturen, altså hvilke skoler som skal drives videre. Med dette som utgangspunkt 

anbefales det i rapporten at Dyrøy oppvekstsenter får en høyst nødvendig oppgradering med 

tanke på å kunne være en hensiktsmessig og fremtidsrettet pedagogisk oppvekstsenter. Ved 

etappevis utbygging/ombygging bør barnehagedelen og personalavdelingen prioriteres først. 

Slik det påpekes i sluttrapporten, innebærer og forutsetter dette et økt elevgrunnlag og en 

barnehage med tilnærmet full lokal dekning. En slik løsning vil forutsette en justering av 

opptaksområdet for barn, og samtidig en til dels betydelig økonomisk investering. Ved 

elevoverføring, forutsettes dette å skje gradvis, slik at ingen barn må skifte skole. 

Rådmannen slutter seg som nevnt til dette, men ønsker samtidig at følgende to alternativ skal 

være nevnt, bl.a. med tanke på redusert investeringsbehov: 

1. Dyrøy oppvekstsenter kan omgjøres til oppvekstsenter med småskoletrinn og barnehage. 

Et slikt alternativ vil fortsatt måtte ta sikte på full lokal barnehagedekning, og en 

oppgradering og tilpassing av bygningsmassen for øvrig. Mellomtrinnselevene overføres 

da til Sistranda skole. I henhold til dagens elevoversikt, og på litt sikt, dreier dette seg om 

11-14 elever. Sistranda skole vil da få fra ca. 300-370 elever, alt etter hvilket år i perioden 

fram til skoleåret 22/23 en evt. overføring måtte skje. 

2. Dyrøy oppvekstsenter kan avvikles ved at elevene overføres til Sistranda skole, samtidig 

som det tilrettelegges for barnehage med god lokal dekning. Sistranda skole vil da få 

overført rundt 28-38 elever, vurdert som nevnt ovenfor. Sistranda skole vil da få fra ca. 

320- 400 elever, vurdert som ovenfor. 

 

Sistranda skole 

Rådmannen er innforstått med at Sistranda skole er til dels uhensiktsmessig utformet med 

tanke på dagens pedagogikk om tilpasset opplæring for alle, og således lite fleksibel og 

arealkrevende. Det såkalte småskoletrinnsbygget er for øvrig i til dels dårlig forfatning. 

Etter Norconsult sin arealvurdering om skoleareal i gjeldende skole- og barnehagebruksplan, 

vil skolen med en hensiktsmessig fleksibel utforming, kunne romme opp mot 400 elever. Selv 

om elevtallet vil holde seg godt under «taket» på 400 elever i flere år, slutter rådmannen seg 

til anbefalingen i rapporten om det må foretas en oppgradering av skolen, og at denne 

investeringen bør sees i sammenheng med en evt ny skole på Sistranda (barneskole eller 

ungdomsskole).   

Rådmannen tilrår derfor at det med tanke på dagens og morgendagens utfordringer, 

igangsettes et utredningsarbeid for å avdekke kommunens investeringsbehov knyttet til 

skolekapasitet og skolestruktur på Sistranda.  

 

Utredningsarbeid 



Før utredningsarbeidet startes opp, bør skisserte utfordringer,  løsninger og framtidig status 

hva gjelder Dyrøy oppvekstsenter få en politisk avklaring, og det samme gjelder 

skoletilhørighet knyttet til elever fra Klubben og Stølan grunnkretser slik dette er 

problematisert i sluttrapporten. Rådmannen finner det vanskelig å kunne tilrå vesentlige og 

samtidige skolerelaterte investeringer både på Dyrøy og Sistranda. 

Første fase i et utredningsarbeid for bygging/ombygging av en pedagogisk institusjon vil måtte 

være en funksjonsanalyse av planlagt pedagogisk aktivitet i bygget, og hvordan denne 

aktiviteten skal organiseres. Dette er naturligvis brukernes/pedagogenes oppgave. Neste fase 

handler om - med arkitekthjelp - å kunne konvertere pedagogisk-organisatorisk ide til en 

bygningsmessig skisse (skisseprosjekt). Forprosjektet vil i sin tid danne grunnlag for 

nødvendige politiske vedtak om gjennomføring og bevilgning.  

Nøkkelen til en god og hensiktsmessig læringsarena for dagen og morgendagens pedagogiske 

utfordringer, bl.a. annet med tanke på kravet om tilpasset opplæring for alle, vil alltid være 

fleksible bygningsmessige løsninger.  

 

Barnehagedekningen  

Som en konsekvens av at Frøya kommune har satset på oppvekstsentra, slutter rådmannen 

seg til rapportens anbefaling om å dekke inn evt. manglende barnehagekapasitet ved primært å 

sørge for full lokal dekning. Dette innebærer i første omgang behov for økt kapasitet ved 

oppvekstsentrene på Dyrøy og Nabeita.  

 

Forskrift for skoletilhørighet  

Opplæringsloven gir rom for at kommunen kan vedta lokal forskrift for skoletilhørighet. 

Bakgrunnen for lovhjemmelen er et uttrykt behov for økt forutsigbarhet i bl.a. 

planleggingssammenheng både hva gjelder skoleeier og brukergruppen (foresatte). Lokal 

forskrift for skoletilhørighet vil ikke begrense foresattes mulighet til å søke barnet overført til 

annen skole. Avgjørelsen vil i alle fall måtte fattes som et enkeltvedtak etter 

Forvaltningsloven. 

I sluttrapporten for revidering av skole- og barnehagebruksplanen, anbefaler utreder at 

skoletilhørighet i Frøya kommune bør følge grunnkretser slik det i hovedsak praktiseres i dag, 

men samtidig med tanke på god kapasitetsutnyttelse og tilfredsstillende lokal 

barnehagedekning i oppvekstsentrene. Dette innebærer behov for å vurdere skoletilhørigheten 

for Dyrøy og Nordskag oppvekstsenter nærmere slik det er beskrevet i rapporten.  

Ved evt. justering av dagens skoletilhørighet anbefales det i rapporten at overføring av elever 

bør skje gradvis, altså slik at ingen barn skal måtte skifte skole. Rådmannen slutter seg til 

dette 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 



Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



Sluttrapport / Sigbjørn Hellevik / 17.12.2016 12:231

Skole - og barnehagebruksplanen
Revidering

Sl u ttrapport
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0) Innhold

1. Innledning s. 2
2. Strukturelle og byggrelaterte utfordringer – alternative

konklusjoner s. 3
3. Planrevidering s. 7
4. Datafangst med kommentarer s. 9
5. Lokal fo rskrift for skoletilhørighet s.18
6. Annet relevant lovverk s.19
7. Anbefalinger s.20

1) Innledning

a) Om skole - og barnehagebruksplanen
Planarbeidet er en revideringsprosess av gjeldende plan fra 2011/12.

Skole - og barnehagebruksplanen som omhandler strukturelle og byggrelaterte
utfordringer, skal kunne gi grunnlag for politiske veivalg av langsiktig karakter basert på
dagens datafangst og prognoser.

Nærværende plan omhandler ikke problemstillinger knyttet til dagsaktuelle
driftsutfordri nger (bemanning, vedlikehold, HMS etc.)

Utredningen som utarbeides for rådmannen, kan inneholde flere alternative løsninger.
Utreder tar i utgangspunktet ikke stilling til valg av alternativ, men bidrar med noe n
anbefalinger sist i rapporten (avsnitt 5).

b) Om rapporteringsprosessen
Revideringsarbeidet har vært lagt opp som en prosess med omfattende deltakelse fra
virksomhetene, sentrale aktører hos rådmannen, o g politisk nivå. I hovedsak har
prosessen ett slik ut:

Rådmannen, virksomhetslederne, andre admini strative aktører og bidragsytere har fått
tilsendt underveisrapporter til orientering, og evt. korrektiver og innspill. Det har i alt
vært utarbeidet 4 underveisrapporter.

Politisk nivå har fått delrapporter til behandling. Delrapportene som er bygget på
f oru tgående underveisrapporter, har vært sendt samarbeidsutvalgene i
oppvekstsektoren til behandling. Det har i alt vært utarbeidet 4 delrapporter.

Nærværende rapport er sluttrapporten .

Sluttr apporten tar utgangspunkt i rådmannens føringer / politiske vedta k så langt i
prosessen , og bygger for øvrig på framlagte delrapporter.
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c) Kunnskapsgrunnlaget
Utreder baserer sine konklusjoner på:

Egen kompetanse, samt en rekke innspill og råd fra sentrale aktører både i
virksomhetene og i sentraladministrasjonen

Gjeldende lovverk

Resultatet av temadrøftinger kn yttet til de fire underveis - /delrapportene

Datagrunnlag for elever og barnehagebarn er utarbeidet i samarbeid med ledere i
oppvekstsektoren og kommunens helsestasjon. Siste telling er fra nov - 16.

d) Om førende vedtak r elatert sluttrapporten
Hovedutvalgets vedtak 12.04 .16 – D1 – utdrag

o Rådmannen blir bedt om å arbeide videre med planer som både kan utnytte
kapasiteten ved alle skolene optimalt, sikre nåværende skolestruktur, samt
ta høyde for framtidig boligbygging.

o Det forutsettes at revidert skole - og barnehagebruksplan inviterer til vedtak
om lokal forskrift for skoleområder.

Kommunestyrets vedtak 24.11 .16 – D3 – utdrag
o Rådmannen tar med i det vid ere arbeidet med skolebruksplanen en

vurdering av om tomta der gamle videregående skole ligger er avgjørende
for en fremtidig utvidelse av Sistranda skole.

2) Strukturelle og byggrelaterte utfordringer – alternative konklusjoner

a) Innledning
I arbeidet med revidering av skole - og barnehagebruksplanen er det bl.a. lagt til grunn at:

Kapasiteten ved skolene skal utnyttes maksimalt
Nåværende skolestruktur skal s ikres

Det skal tas høyde for framtidig boligbygging

Det skal inviteres til vedtak om forskrift for skoletilhørighet
Rapporten er utformet med tanke på å kunne gi et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for
de veivalg som naturlig må bli en følge av proses sarbeidet med skole - og
barnehagebruksplanen.

b) Oppfølging
P olitisk e vedtak i saken forutsettes å ville gi grunn lag for nærmere utredninger. Dette kan
væ re for eksempel være funksjonsanalyse /romprogram ved nybygg/rehabilitering,
økonomiske vurderinger etc.

Det må forutsettes at pedagogisk kompetanse trekkes inn i nødvendig grad ved
utform ing av pedagogiske institusjoner. Dette er helt avgjørende når det gjelder
funksjonsanalysen, altså hvilke pedagogiske funksjoner bygget skal ivareta , og hvordan.
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c) Oppsummer ing

L 1 Planrelaterte utfordringer – utreder ens oppsumm erende vurdering
Utfordringer i kortversjon /
Bakgrunnsdata

Utrederens vurdering av a lternative løsninger hva gjelder
byggrelaterte - og strukturelle forhold
Alt

D
yr
øy

Skolen vil få et økende elevtall
(også uten at elever fra Stølan
grunnkrets knyttes til skolen).
Læringsarealet er lite tilpasset
dagens utfordringer.
Barnehagen er verken
dimensjonert for
oppvekstsenterets behov, eller
har tjenlige lokaler.
Personalavdelingen må
oppgraderes.
/
B akgrunnsdata for kostnads - og
arealvurdering finnes i tabell D i
rapport D2, og skjemaer 2 - 2 og
2 - 3 (vedlagt D3).
/
Bakgrunnsdata for vurdering av
befolkningsutvikling og barnetall
finnes bl.a. i rapport D2 (A,B og
C tabeller), i vedlegg til D2 og
D3, samt H - tabellene i rapport
D4.
/
Bakgrunnsdata for vurdering av
skoletilhørighe t finnes i H -
tabellene i rapport D4.
/
(Elevrelaterte tiltak av
midlertidig karakter som
konsekvens av evt. byggearbeid,
er ikke en del av denne
planprosessen, men knyttet til
aktue lle driftsutfordringer)
/
Se for øvrig figur ene 3 og 4
(s.11), 5 (s.12) , samt tabellene 1
(s.10) og 2 (s.13) .

1 Senteret oppgraderes i begrenset omgang hva gjelder
barnehagedelen og personalavdelingen slik d et allerede er
planlagt, og innenfor en ramme på rundt regnet 5 mill. kr. Det
foretas for øvrig ingen bygningsmessige eller skole - og
barnehagestrukturelle tiltak knyttet til virksomheten.
Dette innebærer bl.a:

Skolen kan, etter skolens egen vurdering, ikk e ta i mot
flere elever enn dagens fødselstall viser, altså ingen margin
for økt bosetting/endring av skolens opptaksområde
Oppvekstsenteret vil ikke være et reelt oppvekstsenter,
idet barnehagen på langt nær har lokal dekning. Se mer
om lokal dekning i fi g 3 og 4 nedenfor i rapporten (s.11)

Kostnadsvurdering: ca. 5 mill. kr (hvorav allerede bevilget 2)
2 Senteret oppgraderes for å gi plass til rundt 50 skoleelever og

opp til 30 barnehagebarn gjennom nybygg (ca. 600 m2 brutto)
og r ehabilitering av dagens bygningsmasse (ca. 600 m2 brutto)
Dette innebærer:

Skolen får noe ledig kapasitet med sikte på økt bosetting
og/eller endret opptaksområde
Oppvekstsenteret får forventet barnehagekapasitet, samt
pedagogisk og personalmessig tjenlige lokaler.

Kostnadsvurdering (foreløpig): ca. 25 mill. kr
a. Ingen justering av skoletilhørighet hva gjelder Dyrøy skole

b. Barnetrinnselever fra Stølan grunnkrets får sin
skoleti lhørighet ved Dyrøy skole. Virkningstidspunkt for
gradvis overføring fra det tidspunktet skolen er bygget
ut/rehabilitert (for eksempel skoleåret 2018/19). For
elever fra grenseområdet mellom Stølan og Nesset
grunnkretser (ved Hellesvika), antas alternativ et å ville gi
marginalt lengre skolekjøring.

c. Som alt. 2b, men kun gjelde nde for deler av Stølan
grunnkrets. Alternativet er ment å skulle sikre en optimal
utnyttelse av skolen (ved utbygging), og en god «balanse » i
oppvekstsenteret (altså tilnærmet full lokal
barnehagedekning ) . Det må foretas en u tredning om
«grense» mellom Dy røy og Sistranda skole r.

3 Som alt 2, men oppgraderingen skjer ved at nåværende
bygningsmasse rives og erstattes med nybygg basert på dagens
krav. Ca. 1.300 m2 brutto med fratrekk for sambruk.
Dette innebærer i hovedsak samme gevinst som ved alt. 2. (En
tommelfingerregel ved skoleplanlegging tilsier nybygg dersom
rehabilitering koster med enn 80% av nybygget).
Kostnadsvurdering (foreløpig): ca. 30 mill. kr
a. Som alt. 2a

b. Som alt 2 b

c. Som alt 2c
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M
au
su
nd

Ingen planrelaterte utfordringer
Se for øvrig figur ene 2 (s.9) , 3
(s.11) og 6 (s.1 3 ), samt tabell 1
(s.10) .

(Skolen har bygningsmessige/HMS - utfordringer av
vedlikeholdsmessig karakter, og som således ikke håndteres i
bruksplansammenheng)

N
ab
ei
ta

Barnehagen er ikke
dim ensjonert for full lokal
dekning.
Bakgrunnsdata for
kostnadsvurdering finnes i
skjema 2 - 3 (vedlagt D3) .
Bakgrunnsdata for vurdering
relatert barnehagedekning,
finnes bl.a. i D2 (B - tabellene)

Se for øvrig figur ene 3 (s.11) og
7 (s.14), samt tabell 1 (s.10) .

1 Det foretas ingen bygningsmessige – og/eller
barneh agestrukturelle tiltak kn yttet til Nabeita oppv ekstsenter.
Dette innebærer:
Oppvekstsenteret vil ikke ha full lokal barnehagedekning.
( D ekningen på i underkant av 60 %) Manglende lokal
barnehagekapasitet vil forskyve utfordringer til andre
bar nehager, hvilket kan bli en utfordring om noen år.

2 Barnehagekapasiteten økes med 30 enheter (27 - 30 ba rn) ved
tilbygg, og barnehagen får full lokal barnehagedekning.
Dette medfører et utbyggingsbehov på rundt 220 m2 (brutto).
Bakgrun nsmateriale viser a t barnehagen bør være utbygd
senest rundt 2020.
Kostnadsvurdering ca. 5,5 mill. kr

N
or
ds
ka
g

Ingen arealutfordringer. Skolen s
leder beregne r max
elev kapasitet til rundt 80 .

Barnehagen har i utgangs -
punktet full lokal dekning.
Bakgrunnsdata for vurdering av
skoletilhørighe t finnes i H -
tabellene i rapport D4

Se for øvrig figur ene 3 og 4
(s.11), 8 (s.1 4 ) , samt tabell 1
(s.10) .

1 Det foretas ingen bygningsmessige – og/eller strukturelle tiltak
knyttet til Nordskag oppvekstsenter. Dette innebærer at skolen
vil ha relativt stor ledig kapasitet så langt prognosene strekker
seg. Barnehagen vil imidlertid ha full lokal dekning.

2 Elever fra Klubben grunnkrets få r sin skoletilhørighet ved
Nordskag skole. Virkn ingstidspunkt for gradvis overføring fra
for eksempel skoleåret 2017/18. For elever lengst øst i Klubben
grunn krets antas alternativet å ville gi marginalt lengre
skolekjøring. B arnehagen vil ikke få full lokal dekning når
førskolebarn fra Klubben grunnkrets tas inn i
beregningsgrunnlaget.

3 Nordskag oppvekstsenter kapasitetsberegnes til ca. 60 - 70
skoleelever og 42 - 45 barnehagebarn, hvilket gir en
hensiktsmessig fo rdeling i et oppvekstsenter , og der
barnehagekapasiteten kan utnyttes fullt ut.
For bedre kapasitetsutnyttelse av skoledelen overføres elever
fra deler av Klubben grunnkrets.
Det må foretas en u tredning om «grense» mellom Dy røy og
Sistranda skole r.

Si
st
ra
nd
a

Skolen har med dagens
bygningsmasse og nåværende
organisering av undervisningen
mangel på hensiktsmessige
areal for undervisning av ca. 300
elever.
Skolens totalareal til sier en
el evkapas itet på rundt 400
elever (tab. 3 s. 16).
Bygningsmassen er lite
tilrettelagt for dagens
pedagogikk med krav om
tilpasset opplæring for alle.
Småskolearealet bør renoveres.
Skoleplassen (ute) bør ikke
bygges ned.

1 Skolen ombygges og rehabiliteres for å kunne gi 400 elever
tilpasset opplæring ihht til dagens krav, men uten nybygg .
Alternativet forutsetter e n del inngrep i dagens bygningsmasse
og en vurdering knyttet ti l organisering av skoledagen.
Kostnadsvurder ing utføres hvis aktuelt etter politi sk
behandling, og da som en konsekven s av funksjonsanalyse og
romprogram.

2 Skolen ombygges og rehabiliteres for å k unne gi 400 elever
tilpasset opplæring ihht til dagens krav, inkl. riving og
erstatning av dagens småskolefløy.
Alternativet forutsetter en del inngrep i dagens bygningsmasse
og evt. en vurdering knyttet til organisering av skoledagen.
Kostnadsvurdering u tføres dersom alternativet er aktuelt etter
polit isk behandling, og da som en konsekvens av
funksjonsanalyse og romprogram. Selve nybygget er
kostnadsberegnet til ca. 30 mill kr. Inkl. riving av eksisterende
småskolebygg
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Elevtallsprognoser tilsier at med
mindre det foretas ju steringer i
skolestrukture n, bør skolen(e)
ha en kapasitet på minst 400
elever, samtidig som en skole til
vanlig ikke bør ha flere enn 450
elever.
/
Bakgrunnsdata for kostnads - og
arealvurdering finnes i t abell D i
rapport D2, og skjemaer 2 - 2 og
2 - 3 (vedlagt D3).

Bakgrunnsdata for vurdering av
befolkningsutvikling og barnetall
finnes bl.a. i rapport D2 (A,B og
C tabeller), i vedlegg til D2 og
D3, samt H - tabellene i rapport
D4.

Bakgrunnsdata for vurdering av
skoletilhørighe t finnes i H -
tabellene i rapport D4.
/
(Elevrelaterte tiltak av
midlertidig karakter som
konsekvens av evt. byggearbeid,
er ikke en del av denne
planprosessen, men knyttet til
aktuelle driftsutfordringer)

/
Se for øvrig figurene 9 og 10
(s. 15), og 11 og 12 (s. 16), samt
tabell 3 (s.16) .

3 Det bygges ny skoleenhet på Sistranda .

a. Det bygges ny barneskole (1 - 7) på Sistranda, tilrettelagt for
dagens pedagogikk ihht tilpasset opplæring for alle, basert
på en tydelig pedagogisk funksjonsanalyse. Nåværende
skole omgjør es til ungdom sskole pga. av skolelokalenes
utforming og nær tilknytning til videregående skole.
Småskolebygget rives. Omgjøring i eksisterende
bygningsmasse for øvrig, kan være minimal. En ren
barneskole (1 - 7) bør ha plass til rundt 250 elever (med
mulighet for utvidelse). ( S e fig 11 s.16)

Kostnadsvurdering utføres dersom alternativet er aktuelt etter
politisk behandling.
b) Det bygges ny småskole (1 - 4) på Sistranda, tilrettelagt for

dagens pedagogikk ihht tilpasse t opplæring for alle, basert
på en tydelig pedagogisk funksjonsanalyse. Nåværende
skole omgjøres til 5 - 10 skole. Småskolebygget kan rives.
Omgjøring i eksisterende bygningsm asse for øvrig, kan
være begrenset . En ren småskol e bør ha plass til rundt
150 . ( S e fig. 12 s.16)

Kostnadsvurdering utføres dersom alternativet er aktuelt etter
politisk behandling.

4 Sistranda skole får redusert noe elevtallsgrunnlag (på kort og
lang sikt) ved endret skolestruktur (opptaksområder for
elever). Ved alt. 4c bør nåværende småskolebygg kunne rives
og erstattes av noe mindre bygg enn nevnt i alt. 2 ovenfor, evt.
ikke bli erstattet som konsekvens av endret organisering av
skoledagen, og/eller mindre b ygningsmessige tilpasninger i
den øvrige bygningsmassen.
Kostnadsvurdering utføres dersom alternativet er aktuelt etter
politisk behandling.
a. Elever fra Stølan grunnkrets (eller deler av) overføres

Dyrøy skole. I dag ser dette ut til å omfatte ca. 3
elever/årstrinn (eller færre) i sn itt.

b. Elever fra Klubben grunnkrets (eller deler av) overføres
Nordskag skole. Dette kan skje gradvis allerede fra høsten
2017. I dag ser dette ut til å omfatte ca. 5 elever/årstrinn
(eller færre) i snitt.

c. Elever fra grunnkretsene (eller deler av) Stølan og Klubben
overføres hhv. til Dyrøy og Nor dskag skoler. Etter 3 - 4 år vil
dette ha kunne ha redusert gj.snittlig elevtall/årstrinn i
barneskolen fra ca 28 - 29 til 22 - 23 , altså med rundt regnet
6 elever (med utg.pkt. i dagens talldata).

Sø
rb
ur
øy

Ingen planrelaterte utfordringer
Se for øvrig figur ene 2 (s.9) og
1 3 (s.1 8 ) .

(Skolen har bygningsmessige/ HMS - utfordringer av
vedlikeholdsmessig karakter, og som således ikke håndteres i
bruksplansammenheng)

N
es
se
t Ingen planrelaterte utfordringer

Se for øvrig tabell 1 (s.10) og
figur 3 (s. 11 ) .

(Barnehagen har bygningsmessige/HMS - utfordringer av
vedlikeholdsmessig karakter, og som således ikke håndteres i
bruksplansammenheng)
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3) Planrevidering

L2 Planrevideringen – en kort sammenstilling
Norconsults oppsummering fra 2011 (kap. 6) med utrederens kommentarer

Norconsult - > Dyrøy oppvekstsenter
Dyrøy oppvekstsenter legges ned. Skoleelevene overføres til Sistranda skole, mens barnehagebarna
tilbys plass i Nordskag og/eller Nesset barnehage etter utbygging.
Dette begrunnes i plandokumentet slik:
Med et elevtall på 22 - 39 innover i hele prognoseperioden er dette svært små og sårbare sosiale og
pedagogiske e nheter. En sammenslåing med Sistranda skole resulterer i fulldelte klasser og alle elevene
ved Dyrøy kan få tilhøre pedagogiske og sosiale grupper på sitt aldersnivå. Samtidig vil pedagogisk
personale ved Dyrøy oppvekstsenter komplementere stillingshjemler ved Sistranda skole med nødvendig
pedagogisk kompetanse. Sistranda skole har robuste fagmiljø for småskoletrinnet og mellomtrinnet i
nye og oppussede lokaler.
o g
Sistranda skole har ledig kapasitet innenfor eksisterende klasser og bygg til å ta i mot elev ene.
o g
Kommunen kan regne med en i nnsparing på nesten 2.8 mill.kr
Utrederens kommentar
Status: Dyrøy oppvekstsenter er ikke blitt nedlagt.
Utreder mener:
Dyrøy oppvekst senter bør beholdes og videreutvikle s av bl.a. følgende grunner , oppsummert :
a) Kommunes tyret har ikke fulgt Norconsult sin anbefaling ved behandling av skole - og

barnehagebruksplanvedtak våren 2012, samtidig som det ikke er kommet nye argumenter som
skulle tilsi et annet vedtak nå.

b) I henhold til overnevnte prikkpunkt , har det heller ikke vært relevant å anbefale redusert
skoletilbud på Dyrøy, f.eks et oppvekstsenter med småskoletrinn og barnehage. Det er i prosessen
heller ikke kommet politiske aller administrative innspill i så måte.

c) Rådmannen er gjennom politisk vedtak ( knyttet ti l behandlin gen av delrapport 1 ), bedt om å
arbeide videre med planer som både kan utnytte kapasiteten ved skolene optimalt, sikre nåværende
skolestruktur, samt ta høyde for framtidig boligbygging.

d) Barnetallet ser ut til å stige utover hva prognosene fra 2011 skulle t ilsi .
e) Uttalelser fra Sistranda skole indikerer at skolen (Sistranda) er for liten med mindre det foretas

bygningsmessige tiltak.
f) Under forutset ning av at Dyrøy oppvekstsenter oppgraderes bygningsmessig, antas barna å få et

helt ut tilfredsstillende pedagog isk og sosialt tilbud. F lere antall elever enn i dag, vil i
utgangspunktet ha positiv effekt på et samlet oppvekstmiljø.

g) Dyrøy oppvekstsenter kan ved oppgradering bli et reelt oppvekstsenter med plass til
barnehagebarn fra eget oppvekstområde (lokal dekning) , hvilket innebærer optimale muligheter
for tidlig innsats.

Et sammenlignende kostnadsbild e ved elevoverføring til Sistranda skole, er av overnevnte grunner ikke
vurdert.
Norconsult - > Nordskag oppvekstsenter
Prioritert utbygging ved Nordskag oppvekstsenter
Utrederens vurdering
Status: Nordskag oppvekstsenter er blitt bygget ut.
Utreder mener:
Op pvekstsenter har fått en formålstjenlig og fremtidsrettet utforming, både hva gjelder skoledelen,
barnehagedelen og oppvekstsenteret som sådan.
For at oppvekstsenteret skal fremstå som forutsatt, bør det settes et tak på antall skolebarn på rundt
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60 - 70, b l.a. siden barneh agekapasiteten er vurdert til 42 - 45 . Dagens elevdata viser under 45 skolebarn.
En umiddelbar optimal utnyttelse av anlegget kan nås ved overføring av elever fra annen skole
(Sistranda).
Norconsult - > Nabeita oppvekstsenter
Bygging av ny barnehage ved Hamarvik (samlokalisert løsning ved Nabeita skole)
Utrederens vurdering
Status: Barnehagen er bygget og inngår nå i Nabeita oppvekstsenter.
Utreder mener:
Oppvekstsenter har fått en formålstjenlig og fremtidsrettet utforming, både hva gj elder skoledelen,
barnehagedelen og oppvekstsenteret som sådan.
For at oppvekstsenteret skal fremstå som forutsatt, bør barnehagedelen utbygges for å gjøre plass til
27 - 30 barn (30 enheter). Dette vil g i full barnehagedekning lokalt.
Norconsult - > Nesset barnehage
Evt. utvidelse av kapasiteten ved Nesset barnehage
Utrederens vurdering
Status: Barnehagen er ikke bygget ut
Utreder mener:
Barnehagen bør ikke bygges ut nå av følgende grunner:

Kommunens satsning på oppvekstsentra tilsier at det i første omg ang bør søkes full lokal dekning
på Dyrøy og Nabeita.
Nesset barnehage inngår – sammen med de to private barnehagene – i nærområdet til Sistranda
skole, og her er det enn så lenge ingen lokal kapasitetsmangel.

Nor consult - > Sistranda skole
Skolen er vurd ert til å ha en elevkapasitet mellom 370 og 400 elever /.
Småskoleavdelingen har i dag tilfredsstillende lokaler, men en framtidig vekst i dette elevtallet vil kunne
gi skolen noen arealmessige utfordringer for elevene på 1. - 4.årstrinn
Utrederens vurderin g
Etter veiledende arealnorm har Sistranda skole areal til rundt 400 elever, men arealløsningen er lite
fleksibel og således lite tilrettelagt for tilpasset opplæring for alle. Dette innebærer at opplæring etter
gjeldende pedagogiske prinsipper blir nokså arealkrevende . M ed nåværende organisering av
skoledag en og arealbruk, kan opplevelsen av arealmang el være reell. Småskolebygget er for øvrig av
dårlig bygningsmessig kvalitet og bør erstattes.
Norconsult - > barnetallsutviklingen
Veksten på Frøya vil komme i de størst e skoleområdene; Sistranda, Nabeita og Nordskag. Dyrøy
skoleområde kan også forvente en relativ stor prosentvis befolkningsvekst innover i planperioden .
Utrederens vurdering
Prognosen har så langt truffet godt når det gje l der kommunen som sådan . S istranda og Nabeita har fått
større vekst i befolkningen enn antatt (i prognosen fra Norconsult), mens Nordskag og skolene i
Øyrekka har fått er vesentlig lavere vekst.
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4) Datafangst (utvalg) med kommentarer

Nedenfor er tatt med en noen relevan te tabeller og figurer for bl.a. å anskueliggjøre valg av
konklusjoner.

a) Elevtallsutvikling på kommunenivå
Fig 1

Da det av naturlige grunner ikke kan finnes reelle data for hele perioden hva gjelder «dagens
situasjon» ( fig 1 ), er det lagt inn en prognos e på 3% årlig v ekst fra høsten 2023 og senere.

Fig 2

Utviklings tendensen i Øyrekka (fig 2) taler for seg selv og kommenteres ikke videre da
utfordringene i denne sammenheng i stor grad handler om distriktspolitiske virkemidler.
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b) Førskolebarn og lokal barnehagedekning

Førskolebarn
Tabellen nedenfor angir prognose for førskolebarn (barn som ikke har startet sitt skoleløp),
og barn med behov for barnehageplass.

For å kunne anslå et framtidig behov for barnehageplasser, er det foretatt slike simulering er:
3% vekst i antall førskolebarn (Førskolebarn=barn under skolepliktig alder)

Det er lagt inn full kapasitetsutnyttelse ved de kommunale barnehagene

De private har i dag til sammen 5 barn fra Hitra. Det er anslått et tilsvarende antall
videre, hvilket me dfører redusert kapasitet i forhold til barn fra Frøya.

21% av førskolebarna etterspør i dag ikke barnehageplass. Dette er i hovedsak barn født
i 2016. Det er i tabellen anslå tt et tilsvarende omfang videre.

Kapasitetsmangel framkommer etter dette i rad « Kap.mangel». Ved utbygging av Dyrøy
og Nabeita barnehager, blir kapasitetsmangelen som i rad «udekket».

Siste rad i tabellen viser etterspørselsdekningen, og den bør ved full barnehagedekning –
i prinsippet - være på 100% .

Tab 1 16/17 17/18 b) 18/19 19/20 20/21 21/22
Barn -> a) 371 382 394 405 418 430
Nesset 50 54 54 54 54 54

Nabeita 55 60 60 60 60 60

Nordskag 36 42 42 42 42 42

Dyrøy 10 10 10 10 10 10

Mausund 5 5 5 5 5 5

Sistranda c) 59 60 60 60 60 60

Rabben c) 62 62 62 62 62 62

I barnehage 277 293 293 293 293 293

Venteliste 15 0 0 0 0 0

Ønsker ikke d) 79 81 84 86 89 92

Dekning 1 e) 75 % 77 % 74 % 72 % 70 % 68 %

Kap.behov f) 292 301 310 319 329 339

Kap.mangel 15 8 17 26 36 46

Dyrøy 30E g) 17 17 17 17

Nabeita 90E h) 28 28

Udekket 15 8 0 9 -9 1

Dekning 2 i) 95 % 97 % 100 % 97 % 103 % 100 %

a) Barnehagesøkere. Simuleringsgrunnlaget er basert på slik vekst: -----> 3 %

b) Fom. 2017/18 er lagt inn antatt full kapasitet i barnehagen (ingen bemanningsmessig vurdering)

c) Antatt antall plasser tilgjengelig for barn fra Frøya.

d) Beregnet antall førskolebarn som ikke ønsker barnehageplass, simulert % -> 21 %

e) Reell dekning i forhold til alle barn

f) Kapasitetsbehov ved antatt full etterspørselsdekning

g) Beregnet antall "nye" barn ved utvidelse av barnehagen til i alt 30 enheter. 1 enhet=1 barn >3år

1 barn<3år tilsvarer 1,33 enhet. F.eks kan 30 enh. tilsvare 28 barn (20 barn>3 år, og 8 barn < 3 år)

h) Beregnet antall "nye" barn ved utvidelse av barnehagen til 90 enheter

i) Etterspørselsdekningen
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Lokal barnehagedekning
Med lokal barnehagedekning menes forholdet mellom antall barn i utvalgte barnehager, og
antall førskolebarn innenfor relevant område, hvilket vil kunne være interessant i
oppvekstsentersammenheng. Figur 3 viser dekningen hva gjelder barn født 2015 og tidligere.

Sis tranda omfatter Nesset barnehage, og de private barnehagene Sistranda og Rabben.
Når det gjelder Nordskag barnehage, er d et i denne sammenheng beregnet en kapasitet på
42 plasser, selv om bemanningssituasjonen i øyeblikket ikke tilsvarer et slikt antall.
Av figuren kan for eksempel leses at Dyrøy barnehage i inneværende år har kapasitet til rundt
regnet 1/3 av førskolebarn innenfor «skolekretsen».
Andelen barn i barnehagen fra eget område kan imidlertid ikke leses av figuren.

Fig 3

Fig 4 viser lokal barnehagedekning ved Nordskag og Dyrøy barnehager ved slik simulering:
Førskolebarn født 2015 og tidligere fra Klubben og Stølan grunnkretser er lagt til Nordskag og
Dyrøy hhv. Simuleringen tar ikke hensyn til prognoser for økt antall f ørskolebarn over tid.

Fig 4
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c) Dyrøy oppvekstsenter - elevtallsutvikling
Fig 5

Grønn kurve viser elevtallsutvikling ved evt. gradvis overføring av alle elevene fra Stølan
grunnkrets fra høsten 2018 . Nåværende skolebygg har i utgang spunktet (og sett bort fra evt.
resultatet av samlet ny boligbygging i området ) plass til forventet elevvekst innenfor
nåværende opptaksområde til skolen (brun kurve). Det er imidlertid behov utvidet
barnehagekapasitet, oppgradert personalavdeling og en re habilitering av skolens
læringsareal. Dersom dette skal løses, bør det etter utrederens oppfatning allerede nå tas
sikte på en skole med kapasitet til rundt 50 - 60 elever. En slik størrelse vi kunne gi et godt
pedagogisk og sosial miljø, tilrettelagt for vi dere vekst i området.

d) Dyrøy oppvekstsenter - byggdata
Tabelll 2 viser area lbehovet for en skole med kapasitet til 50 elever, og en barnehage med
plass til ca. 30 barn, begge sett opp mot nåværende bygg. Det angis på et teoretisk grunnlag
behov tilleggsarea l på ca. 550 m2 netto (700 m2 brutto). Behovet vil sannsynligvis være en
del mindre som konsekvens av sambruk i et oppvekstsenter, foreløpig stipulert til 500 - 600
m2 brutto. Oppgradering av nåværende bygningsmasse dreier seg o m ca. 600 m2 brutto,
teoretisk og foreløpig vurdert.
Pedagogenes a rbeid med funksjonsanalyse v il avdekke arealbehovet nærmere.
Romprogrammet, som avledes av funksj onsanalysen, vil kunne gi en relativt presis kostnad.
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Tabell 2

e) Mausund oppvekstsenter - elevtallsutvi kling
Elevtallet på Mausund viser svært ugunstig utvikling. Færre barn vil gi redusert pedagogisk
miljø. Motvirkende tiltak vil stort sett handle om distriktspolitiske virkemidler, og berøres
derfor ikke her.

Fig 6

f) Nabeita oppvekstsenter - e levtallsutvikling
Nabeita skole har en elevtallsutvikling som er noe høye re enn tidligere antatt. (fig. 5 .) S kolen
har likevel et gjennomsnittlig elevtall som ligger under 20 pr. klasse på både småskole - og
mellomtrinnet, i hele prognoseperioden.

AREALNORM 50 EL Inkl. DYRØY SK. DIFF Forklaringer
Barneskole kr.øv Inkl. kr.øv

Læringsareal m.m. 294 260 -34 Elevarbeidspl., Formidling/gruppe/felles, SFO , Gard. m.m

Spesialrom 250 -250 Bibl., Kjøkken, Musikk/dans/drama, Naturfag, Kunst/H, Kr.øv

Adm. og personal 155 85 -70 Kontor, Møterom, Gard./toalett, Pers.rom, Lærerarb.plasser

Annet areal 60 5 -55 Samlingsrom, Elevtj., Renhold og drift, I KT, Lager, Tekn.rom

Netto skoleareal 759 350 -409 Faktor for tekniske rom, vegger, trafikkareal (ganger),

Brutto areal 987 455 inngangsparti,møteplasser m.m. forutsettes å ikke

Faktor brutto/netto 1,3 1,3 overskride 1,4 (skolebygg)

AREALNORM 30 30 DYRØY BH. DIFF Forklaringer
Barnehage enh. *)

Leke og opphold 132 90 -42 Baser/samlingsrom og Kjøkken

Annet areal 65 32 -33 Grovgarderobe, Fingard., Tolaletter/stellerom, Lager, Renhold

Personal 64 6 -58 Adm., arbeidspl., Pause-/møte, Data/rekvisita, Gard/dusj/WC

Netto areal 261 128 -133 *) 1 enhet=1 barn >3 år (100% plass). 1 barn < 3 år tilsvarer

Brutto areal 313 140 1,33 enh. [F.eks. kan 30 enheter tilsvare ca. 20 barn > 3 år +

Faktor brutto/netto 1,2 1,1 8 barn <3 år (=28 barn)]

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25

Mausund skole - elevtallsutvikling

SBP 2011 Dagens situasjon



Sluttrapport / Sigbjørn Hellevik / 17.12.2016 12:2314

Fig 7

Barnehagen i oppvekstsenteret har ved årsskiftet en lokal dekningsgrad på 56 %. Ved
maksimal utnyttelse vil dekningsgraden kunne være på ca. 60%. Dette innebærer b ehov for
økt barnehagekapasitet, og d et tilrådes derfor at barnehagen bygges ut for å kunne gi plass
til ytterligere 27 - 30 barn. Behovet for tilleggsareal er grovt beregnet til 220 m2 brutto. Tabell
1 viser at tiltaket bør realiseres innen 2020, altså sett i sammenheng med kommunens totale
kapasitetsutfordringer i barnehagesektoren. Virksomheten antyder for øvrig
garderobeutfordringer ved økt elevtall. Dette bør kanskje få en samtidig løsning.

g) Nordskag oppvekstsenter - elevtallsutvikling
Fig 8

Grønn kurve viser elevtallsutvikling ved evt. gradvis overføring av (alle) elever fra Klubben
grunnkrets. Nåvæ rende skolebygg har i utga ngspunktet plass til max 80 elever, altså langt
over forventet elevvekst innenfor nåværende opptaksområde til skolen (brun kurve). Det er
da ikke tatt høyde for evt. konsekvens av tilre ttelegging for nye boligområder.
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h) Sistranda skole - elevtallsutvikling
Fig 9

Grafen i fig 9 viser en god sammenheng mellom prognose fra 2011 og reell utvikling. Det kan
i så måte være relevant å anta en elevvekst på Sistranda på ca. 3 % årlig, sett over noe tid. En
slik framskriving er lagt inn i fig. 9 og 10 for skoleårene 23/24 og 24/25.

Fig 10

Grafikken viser utvikling ved nåværende skolestruktur (øverste blå kurve) sett i sammenheng
med evt. «overføring» av elever til Nordskag fra høsten 2017 (Klubben) og til Dyrøy fra
høsten 2018 (Stølan). G rafikken viser konsekvens ved overføring av alle elevene fra nevnte
grunnkretser.
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Fig 11

Fig 12

Figurene 11 og 12 viser prognose for elevtallsutvikling for 1 - 7 skole og 1 - 3 skole på Sistranda.
I disse oversiktene er det ikke simulert overføring av elever til Nordskag og Dyrøy.

i) Sistranda skole - byggdata

Tabell 3
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AREALNORM 400 EL Ekskl. SISTRANDA SK. DIFF Forklaringer
1-10 skole kr.øv Ekskl.. kr.øv

Læringsareal m.m. 1942 1792 -150 Elevarbeidspl., Formidling/gruppe/felles, SFO , Gard. m.m

Spesialrom *) 460 759 299 Kjøkken, Musikk/dans/drama, Naturfag, Kunst/H, Kr.øv

Adm. og personal 372 371 -1 Kontor, Møterom, Gard./toalett, Pers.rom, Lærerarb.plasser

Annet areal 245 270 25 Samlingsrom, Elevtj., Renhold og drift, I KT, Lager, Tekn.rom

Netto skoleareal 3019 3192 173 Faktor for tekniske rom, vegger, trafikkareal (ganger),

Brutto areal 4227 4788 inngangsparti,møteplasser m.m. forutsettes å ikke

Faktor brutto/netto 1,4 1,5 overskride 1,4 (skolebygg)
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Tabell 3 viser at Sistranda skole har areal på størrelse med romprogram for 1 - 10 skole med
plass til 400 elever. Når arealet likevel sies å være en begrense nde faktor i dag med ca. 300
elever, skyldes dette i hovedsak arealutformingen som er lite tilpasset moderne
undervisningsformer med tilrettelegging for tilpasset opplæring for alle. Løsningen blir da i
første omgang å sette fokus på en oppretting av dette.

j) Sis tranda skole - spørsmål om tomt

K ommunestyret gjorde 24.11.16 slikt vedtak relatert Skole - og barnehage bruksplanen:
Rådmannen tar med i det videre arbeidet med skolebruksplanen en vurdering av om tomta
der gamle videregående skole ligger er avgjørende for en fremtidig utvidelse av Sistranda
skole.

Utrederens kommentar
Arbeid med skole - og barnehagebrukspla ner handler om strukturelle og bygningsmessige
vurderinger av langsiktig art som forutsettes å skulle kunne gi et nødvendig
kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger. Tomtespørsmål faller i utgangspunkt utenfor et
slikt arbeid med mindre dette vurderes å ha vesentlige planrelaterte konsekvenser.

Som nevnt ovenfor om Sistranda skole (og i flere delrapporter), mener utreder at skolen har
et areal som med nødvendig omgjøring/rehabilitering for bl.a. tilpasset opplæring, kombinert
med evt. organisasjonsmess ige endringer, skal kunne ta opp til 400 elever, og at et elevtall
utover dette bør resultere i ny skole på Sistranda (kanskje ny ungdomsskole eller ny
barneskole). Det aktuelle tomtespørsmålet ansees i så måte – ved investering i ny skole - å
være aktuelt og interessant, men ikke avgjørende.

Ved evt. kjøp av den aktuelle tomten med sikte på framtidig skole, blir det jo en vurdering
om det er lønnsomt å rehabilitere nåværende bygningsmasse til skole for grunnskolebarn,
eller om det bør bygges nytt fra grun nen av. Utgangspunktet for vurderingen må være at
nyskolen skal være rasjonell i forhold til nasjonale kunnskapsmål, miljørelatert og ikke minst
tilrettelagt for å ivareta kravet om tilpasset opplæring for alle. En slik vurdering må gjøres
gjennom en funks jonsanalyse der den pedagogiske ekspertisen er førende. En
tommelfingerregel i skole - Norge, er at dersom det koster mer enn 80% av nybyggpris å
rehabilitere gammel bygningsmasse, så bygges det nytt.

Oppsummert kan tomten det her er snakk om være hensikts messig ved bygging av ny skole
på Sistranda, men knapt avgjørende. Ved riving av nåværende bygningsmasse for å gi plass
for en formålstjenlig og miljørelatert grunnskole, kan den reelle tomteprisen bli svært så høy,
men det er ikke en sak for utreder å utr ede.
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k) Sørburøy skole - elevtallsutvikling

Fig 13

Elevtallet på Sørburøy viser (som på Mausund) svært ugunstig utvikling. Helsestasjonen
opplyser at det ikke er førskolebarn på Sørburøy.

5) Lokal forskrift o m skoletilhørighet
Opplæringsloven sier bl. a. dette om skoletilhørighet:

§ 8 - 1. Skolen

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i

nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda

i kommunen soknar til. /

Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til /.

Skole - og barnehagetilhørighet
Elevene har altså en lovfestet rett til å gå på nærmiljøskolen, men ingen plikt. Hva som er
nærmiljøskole, kan kommunen fastsette i forskrifts form. Ved valg av nærmiljøskole for en
grend , er det i utgangspunktet nødvendigvis ikke bare et spørsmål om geografi.

Søknad om å få gå på annen skole enn nærmiljøskolen skal behandles som enkeltvedtak etter
Forvaltningsloven. Dette innebærer at kommunen må begrun ne et avslag, og at det er
knyttet klagerett opp mot avgjørelsen.

Søknaden fra foreldrene bør etter utrederens oppfatning avgjøres på kommunenivå, og dette
begrunnes med at vedtak om overføring av elever fra en skole til en annen kan ha, eller over
tid vi l kunne få skolestrukturelle konsekvenser som den enkelte virksomhet ikke kan, eller
bør, ta ansvar for.
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6) Annet relevant fra lovverk et

Opplæringsloven

Oppl.l §9 - 5 slår fast at K ommunen skal sørgje for tenlege grunnskoler .

Oppl.l §9 a - 2 – om det fysiske mi ljøet – sier at bl.a.

o Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke

omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

o Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som

fagmy ndigheitene til kvar tid anbefaler.

o Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne

dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og

læringa til elevane.

o Alle elevar har rett til ein arbeidsplass so m er tilpassa behova deira. Skolen skal

innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har

funksjonshemmingar

Barnehageloven
Barnehageloven §2 sier bl.a. dette relatert fysiske rammebetingelser :

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte
opplevelser og aktiviteter.

«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» pkt. 1.8 utdyper dette.

Forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager
§6 om «Krav om godkjenning» slår bl.a. fast at:

Virksomh eter som omfattes av forskriften, jf. § 2, skal være godkjent av
kommunen.

Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan

virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og

videreutvikles i samsvar med fors kriftens bestemmelser.
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7) Strukturelle og byggrelaterte utfordringer – utrederens anbefalinger

Med bl.a. utgangspunkt i politisk bestilling om at kapasiteten ved alle skolene skal utnyttes optimalt,
at nåværende skolestruktur skak sikres , samt a t det skal ta s h øyde for framtidig boligbygging, legger
utreder fram følgende anbefalinger for rådmannen som oppd ragsgiver:

1) Dyrøy oppvekstsenter bør bygges ut til skole med plass til rundt 50 elever og barnehage med
rundt 27 - 30 barn ( 30 enheter ) , tilrette lagt for individuelt tilpasset opplæring for alle elever , og
et arbeidsmiljø for alle brukere (barn og voksne) som er i samsvar med nasjonale forutsetninger
og krav. Flere barn i oppvekstsenteret vil kunne styrke både det pedagogiske og sosiale miljøet
ved virksomheten.
a) Utbyggingen kan skje etappevis, men likevel etter en helhetlig plan. Barnehagedelen og

personalavdelingen bør stå ferdig snarest . Dette innebærer at arbeidet med en helhetlig
funksjonsanalyse som grunnlag for romprogram og forprosjekt bør st arte umiddelbart.

b) Deler av elevmassen fra Stølan grunnkrets anbefales overført gradvis til Dyrøy skole fra det
tidspunkt skoledelen i virksomheten er rehabilitert. Hvem dette gjelder kan avklares i løpet
av 2017.

2) Nabeita oppvekstsenter , barnehagen, bør ut bygges med tilsv. 30 enheter innen høsten 2020.

3) Nordskag oppvekstsenter kapasitetsberegnes til 60 - 70 elever og 42 - 45 barnehagebarn.
a) Deler av elevmassen fra Klubben grunnkrets anbe fales overført gradvis til Nordskag skole

med tanke både på god kapasitetsut nyttelse og god «balanse» mellom skolebarn og
barnehagebarn , og således i samsvar med intensjonene bak et oppvekstsenter. Hvilke elever
dette gjelde r, kan avklares i løpet av våren 2017.

4) Sistranda skole tilrettelegges for opp til 400 elever innenfor dagen s bygningsmasse. De tte kan
skje ved ombygging/rehabilite ring av bygningsmassen, evt. også ved riving og erstatning av
nåværende «småskoletrinnsbygg». Selv om det kan ta noe tid før el evtallet nærmer seg 400 , vil
det være behov for at arbeidet med funksjon sanalyse starter opp umiddelbart (som grunnlag for
romprogram) , og at skolens egne folk får en sentral posisjon i dette. Funksjonsanalysen må ta
høyde for at skolen skal kunne g i tilpasset opplæring for alle, og således legge opp til en fleksibel
romløsnin g. Prosess og framdrift må ta høyde for en evt. gradvis realisering av utbedringen.
a) Det anbefales at det blir igangsatt prosess for ny skole på Sistranda, og at det således både

sikres tomt, og at ny - skolens funksjon (barneskole eller ungdom sskole) avklare s.

5) Det anbefales ingen bruksplanendringer hva gjelder virksomhetene Nesset barnehage ,
Mausund skole og Sørburøy skole.

6) Det utarbeides lokal forskrift for skoletilhørighet i samsvar med Oppl.l. §8 - 1, hvilket innebærer
at kommunestyret gjør vedtak om hvilk e områder i kommunen som sokner til hvilke skoler.
a) Barn som forutsettes å være skolestartere i et oppvekstsenter, bør ha fortrinnsrett til plass i

senterets barnehage, med mindre individuelle hensyn – som for eksempel
spesialpedagogisk hjelpebehov – er til hinder for dette.

7) For å sikre at nødvendig tilrettelegging for barn med sammensatte/spesielle behov , bør det
vurderes om alle skoler skal tilrettelegges arealmessig, sikres utstyr, og inneha nødvendig og
relevant spisskompetanse.

8) Alle virksomheter må k unne framvise dokumentasjon på godkjenning etter Forskrift om
miljørettet helsevern.
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Høringsuttalelse på sluttrapport, skole og barnehagebruksplan 

SU – Nordskag 17.01.2017 
 

Arealet tilsier 70-80 elever, i rapporten står det ulike tall oppgitt.  
 
SU mener at tallene er veldig usikre både på grunn av planlagte boligfelt i skolekretsen til Nordskag 
og i område Klubben. Ut ifra erfaringer om tilflyttinger de siste årene.  
Rapporten har ikke noe om den pedagogiske biten/de pedagogiske konsekvensene ved de ulike 
modellene. Dette synes vi bør drøftes minst like nøye som elevtall og areal. Siden Nordskag er en 
fådelt skole vil store grupper få innvirkninger på den pedagogiske organiseringa. Det er veldig mye 
fokus på tall og areal.  
 
Slik som tallene er nå, vil det til neste år komme 9 1. klassinger fra Klubben, 9 1. klassinger fra 
Nordskag og det er 5 elever på 2. trinn fra Nordskag (1.-2. trinn deler et rom) Om dette er tallene 
som er gjeldene også for årene fremover, vil det blir for store grupper pr. rom så lenge vi er fådelt 
skole. Det vil bli vanskelig å undervise 2 trinn i et klasserom om elevantallet blir for stort. På 
Nordskag har vi bare 4 klasserom så skolen er ikke dimensjonert for fulldeling. SU mener at 
skolebygget slik det er i dag ikke tåler å bli en fulldelt skole.  
 
Uttalelsene vi tidligere har kommet med har ikke blitt tatt hensyn til i sluttrapporten.  
Tallene som er i rapporten er allerede gamle, det har kommet nye barn i skolekretsene som vil endre 
tabellene i rapporten.  
 
 
 
 
 







Uttalelser til sluttrapport skole- og barnehagebruksplan    

Virksomhetsleders uttalelse: 

Viser til tidligere delrapporter, og uttalelser til disse. 

For Sistranda skole vil ikke endret skolegrenser utgjøre stor forskjell ang kapasiteten i dagens areal.  

Skoleåret 2017-2018 vil skolen kunne klare å finne plass, opplæringsareal, for 1.-3. trinn, ved å sette 

opp en skillevegg i eksisterende småskolefløy. Dette er mulig pga, det vi vet i dag om antall 

skolestartere høst 2017 vil utgjøre en gruppe på ca. 22 elever. Det er allikevel ønskelig at antall 

skolestartere i en gruppe ikke går utover 18 elever, dette løses imidlertid med stryket lærerressurs i 

gruppen. 

Det er viktig at planlegging av framtidig skolebygg tar i seg det skoleforskere peker på. Læringsmiljøet 

er en viktig faktor i hele opplæringen, herunder kommer romløsninger og hvordan skolen ser ut. 

Thomas Nordahl sier at læringsmiljøet er alt på en skole-bortsett fra undervisningen. I dette ligger 

også skolens lokaler, og utformingen av disse. Dagens skolebygg har lite oppbevaringsmuligheter, 

noe som lett fører til visuelt rot.  

Uavhengig av om skolegrensene blir endret, er det nødvendig å gjøre noe med Sistranda skoles 

arealer, med tanke på framtidig økning i elevtallet. Skolens 8.trinn tar imot elever fra de andre 

grendene, fram i tid vil elevtallet på ungdomstrinn også vise økning. Skolens småtrinnsareal er i dag 

for lite til å romme alle elevene på 1.-4.trinn, dette fører til at 3. og 4. trinn er flyttet over til 

mellomtrinnets arealer, 6.trinn er flyttet til rom i Frøya hallen og 7.trinn er flyttet til skolens 

musikkrom. Det fører bla til at 6.trinn ikke har lik tilgang til utstyr som resten av trinnene og det er 

ikke optimale lydforhold i 6.trinns klasserom i Frøya hallen.  Skolen har fram til 2015 vært organisert i 

tre hovedtrinn, med egne avdelinger til hvert hovedtrinn. Det er ønskelig å fortsette med denne 

organiseringen, da erfaringene har vist at dette fungerte godt, både med tanke på oversikt, trygghet 

for elevene, tilrettelagt opplæring og utnyttelse av lærerkompetansen på best mulig måte.  

SU ved Sistranda skole er opptatt av at flere kjenner på en uro mht evt endring av skolegrensene, 

både barn og foreldre. SU er opptatt av hva som kan skje med bosettingen ut i grendene om 

skolegrensene flyttes. Foreldre har uttalt at de kanskje flytter fra grenda eller tar skrittet helt ut og 

flytter fra Frøya. Flere mener det blir vanskelig å få til logistikken i forhold til å frakte barn til og fra 

SFO, fritidsaktiviteter og samtidig være på jobb til riktig tid, i tillegg går kanskje søsken på annen 

skole. Engasjementet i foreldregruppa er stor, og rådsorganene er opptatt av å få komme med sine 

uttalelser.  

SU er opptatt av at det i punkt 4 under utreders anbefalinger legges føringer om en 
ombygging/rehablitering av bygningsmassen, evt riving og nybygging av nåværende 
småskolebygg. SU syns det er positivt at det legges vekt på at skolens egne folk må 
involveres, og få en sentral posisjon. Utreder peker på at det må taes høyde for at skolen 
skal kunne gi tilpasset opplæring for alle, og at det legges opp til en fleksibel romløsning. Det 
anbefales at det sikres ny tomt og at den nye skolens funksjon avklares. 
Disse konklusjonene mener SU peker i retning sakens kjerne, det at Sistranda skole og 
Sistranda skoles grunnkrets vokser ut av sine nåværende omgivelser og at det nå er 
avgjørende for barnas fremtid, og de etter dem, hvilken struktur man nå velger.  
 
SU mener det fortsatt er ubesvarte spørsmål som vil være naturlig å stille når man skal gå til 
å vedta framtidig skolestruktur på Frøya, om det er for 4 eller 40 år fram i tid.  



 
Virksomhetsleder velger å legge ved spørsmålene som SU ønsker nærmere redegjørelse for, i 
sin helhet.  
 
SU ønsker en redegjørelse for følgende: 

1 Foruten at det skal utarbeides en ny skole og barnehagebruksplan, hva ligger til 
grunn for vedtaket om å utarbeide en slik rapport. Hva ligger i bestillingen til 
rådmannen? 

2 Hvilken habilitet innehar utreder i forhold til en nøytral framstilling ifht til ønsker opp 
imot realitet. Og skal videre skolestruktur baseres på èn rapport alene? 

3 Prosessen peker på en involvering av ”brukere», mens innspill fra en stor del av 
foreldregruppen føler det har vært en lukket prosess? Er det i det videre arbeidet 
tenkt å involvere parter som vil være berørt av dette i framtiden? 

4 Hva menes med  ”Beholde dagens skolestruktur”? 
5 Skal fritt skolevalg opprettholdes, og hvilken etat og nivå skal forvalte 

skoletilhørigheten og overholdelsen av den om man fraviker fritt skolevalg? 
6 Ved flytting av skolegrenser, hvilke store fordeler vil det gi som ikke de det gjelder 

åpenbart ser så langt i rapporten? 
 

 

Sistranda 19.01.17 

Sissel Jorid Skoran 

Virksomhetsleder Sistranda skole 
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Navn på organet som skal ha møte: 

Samarbeidsutvalget ved Dyrøy oppvekstsenter 

Skolemiljøutvalget ved Dyrøy oppvekstsenter 

Møte nr.  

1/17 

Møtedato: 16. januar 2017 Deltakere: Faste medlemmer, se nedenfor.  

Forfall: Ola Grønskag 

Tid: 1630-1800 

Sted: Dyrøy oppvekstsenter 

Møteleder:  

Lillian 

Referent:  

Randi 

 

Representanter i SU 
Foreldrerepresentant skole: Kathleen Steinbach  vara: 

Foreldrerepresentant barnehage: Anne Britt Sandvik vara: 

Ansatterepresentant skole: Lillian Holm   vara: Kirsten Skagen 
Ansatterepresentant barnehage: Silje Haugsand  vara: Wenche Løhre 

Elevrepresentanter: Philip Aastum og Line Sæther 

Politisk representant: Ola Grønskag   vara: Espen Håvard Hauan 

Virksomhetsleder: Randi Gaustad  
Foreldrerepresentant miljøutvalget: Rachel Tørum (FAU-leder) 

 

 

Sak nr Sak Ansvarlig 

1/17 Godkjennelse av møteinnkalling og saksliste 

Godkjent 

 

2/17 Uttalelse på sluttrapport, barnehage- og skolebruksplan 
SU synes det er gjort grundig arbeid med barnehage- og skolebruksplanen, og 

det har vært god involvering. Det er positivt for oppvekstsenteret med vekst i 

barnetallene for kretsen, og SU er også positive til at oppvekstsenteret eventuelt 

får en større geografisk krets. SU mener det er uheldig med svært lav lokal 
barnehagedekning, og støtter utreders anbefaling om å bygge en barnehagedel 

for ca. 30 enheter.  

SU støtter utreders alternativ 2 (bygningsmessig oppgradering for ca. 50 elever 
og ca. 30 barnehageenheter) og alternativ 3 (nybygg for ca. 50 elever og ca. 30 

barnehageenheter). SU mener det haster med å komme i gang med å bedre 

lokalene til oppvekstsenteret.  

Randi 

3/17 Aktivitetsplan vårhalvåret 2017  

4/17 Orientering om bokprosjekt  

5/17 Orienteringssaker fra virksomhetsleder 

Bemanning  

 

6/17 Eventuelt  

7/17 Neste møte  

 



SU-MØTE 16. JANUAR, SØRBURØY SKOLE 
 

Til stede: 

Lilly Gården, politisk SU-representant 

Susann Johansen, leder FAU 

Kaia Brendberg, leder elevråd 

Line Brendberg, skoleleder 

 

Saker til behandling: 

- Båtruter, forslag til ruter fra april til oktober 

- Endelig behandling av skole- og barnehagebruksplan 

- Økonomisk orientering fra skoledrifta ved rektor 

- Oppsummering av funn fra Elevundersøkelsen 2016, Sørburøy skole og Frøya  

 

1. Rutesaka: 

 

«Ruteforslagene som er kommet fram for perioden fra 4. april er ikke brukbare når det gjelder 

muligheter for reise på hverdag fra Froan, og det gjelder både skolen og befolkninga generelt. 

Vintertilbudet 16/17 har fungert bra for hele øyrekka, inkludert Mausund, og vi ønsker primært å ha 

eksisterende torsdagsrute hele året. 

Vi krever å ha en dag i uka da vi kan reise fra Froan på formiddag, ha nok tid til å gjøre ærend, og ha 

direkteturer til og fra Dyrøya, evt. med anløp Mausund. 

For skolen er det viktig å kunne reise til andre steder i kommunen, også for andre formål enn 

svømming, og samarbeidspartnere har behov for å kunne møte hos oss i arbeidstid. 

Det er viktig å ta hensyn til korrespondanse med buss og fiskeleveranse fra Sørburøy, og at vi 

beholder muligheten til en byreisedag i uka og eksisterende ruter for helgereiser.» 

 

2. Skole- og barnehagebruksplan 

Vedtak: 

«SU har lest forslaget til tiltak, og opprettholder uttalelsen fra SU 31. oktober 2016, som lød slik: 

Vi støtter at tilbudet i Froan skolekrets opprettholdes.  

Vi synes også at det er fornuftig å vurdere skolekretsendringer på fast-Frøya, hvis det kan 

spare investeringer som ellers kan utløses av midlertidig underkapasitet på enkeltskoler.» 

 

 

3. Økonomi 

Line orienterte om regnskap 2016 og budsjett 2017.  

 

 

4. Elevundersøkelsen 2016 

Line orienterte om gjennomføring og resultater på Elevundersøkelsen, og oppsummerte viktige funn 

i undersøkelsen på skolenivå og kommunenivå. Deltakerne i møtet gjenkjenner bildet fra 

undersøkelsen. Vi er godt fornøyd med det generelle bildet av skolen som undersøkelsen tegner når 

det gjelder mobbefrihet, læringsmotivasjon og undervisning. Tilslutning til skolens forslag til tiltak 

rundt emnene vurdering for læring/elevinvolvering og arbeidsro ved sammenholdt undervisning. 

 

Referent og møtestyrer: Line Brendberg 





Virksomhetsleders kommentar til uttalelsen: 
Siden rapporten ikke anbefaler noen bruksplanendringer for oppvekstsenteret, stiller undertegnede 
seg bak samarbeidsutvalgets uttalelse. Ellers ønsker jeg å uttrykke bekymring for den negative 
elevtallsutviklingen planen peker på for Mausund oppvekstsenter. 
 
Vennlig hilsen 

 
Håvard Holte Os 
Virksomhetsleder  
Mausund oppvekstsenter 
 
Tlf: 72 44 86 80 
Mob: 91 74 74 33 

www.froya.kommune.no 

 
 
 
 



 
 

Referat 
 

Navn på organet som har hatt møte:  

Samarbeidsutvalget ved Nesset barnehage 
Referat nr: 1/17 

 

Møtedato: 10.01.17 

Kl. 16.00-17.30 

Deltakere:  

Siw Iren Sæther, Eirin Teigås, Kristin Grøttan, Hilde Meland, 

Sigrun Sørdal, Kine Iversen, Christine Vatn, Ingrid Vavik,  
Rita Tangen 

 

Saksopplysninger – jf saksliste. Vedtak/beslutning 

Uttalelser ift sluttrapport for ny skole- og barnehagebruksplan 

 

Samarbeidsutvalget velger å gjenta synspunkter vi også har tatt fram tidligere i prosessen, 

sammen med nye tanker og meninger. 

 

Samarbeidsutvalget synes det er viktig at det er en barnehage i området. Det foregår 

bygging på Uttian, Dyrvik, Sandvika og Svellingen, og dette er alle steder, som på et vis 

sokner til vår barnehage.  

Vi mener i tillegg at det er viktig at det er en kommunal barnehage tilhørende skolekretsen 

Sistranda. Vi synes også at det er fint at det finnes «rene» kommunale barnehager og at alle  

barnehager ikke trenger å være i oppvekstsenter.  

Dersom politikerne ønsker å trygge og styrke grendene på Frøya er det etter vår mening 

også viktig at ikke alle barnehager i skolekretsen til Sistranda ligger kun på Sistranda.  

Samarbeidsutvalget frykter at dersom skolegrensene endres vil søkermassen til Nesset 

synke enda mer, og utsiktene for nedleggelse blir truende. 

 

Samarbeidsutvalget ser heller ikke at en endring av skolegrenser, slik det er foreslått, vil 

styrke grendene, slik samfunnsplana (vedtatt politisk) sier at man skal satse. Ved en 

begrensing av Sistranda skolekrets vil kanskje mange velge å bosette seg nærmere 

Sistranda, og vi får færre som ønsker å bygge og bosette seg på mer «grisgrendte» deler av 

Frøya.  Dette vil svekke grendene, og i tilfelle svekke Frøya! Samt at det da vil bli like stor 

utfordring med antall barn på Sistranda skole… 

 

Samarbeidsutvalget har mottatt to brev med uttalelser fra foresatte-grupper/grendelag, som 

vi støtter opp rundt. Hovedfokuset her er frykten for endring av skolegrenser. 

Det å skulle få et familieliv til å gå opp med bringing og henting, kulturelle- og sportslige 

aktiviteter på ettermiddagstid er i seg selv et puslespill. Endring av skolegrenser vil 

begrense hva enkelte kan bli med på. Man har kanskje valgt å bo og bygge akkurat der man 

er, fordi at skolegrensene er slik de har vært hittil. Det er viktig at man ser at det er ikke 

bare grenser og et antall barn som flyttes – det er mennesker, og hele familier som blir 

påvirket. Identitetsfølelsen er viktig, og samarbeidsutvalget håper politikerne vil tenke godt 

over hva som skjer om grensene endres. 



 

Vi ser med bekymring på at det underveis i denne prosessen allerede har blitt skapt slik 

usikkerhet at de i enkelte grender allerede er flere som vurderer, eller allerede har bestemt, 

seg for å flytte nærmere Sistranda, fordi de ikke ønsker å måtte skifte skole for sine barn. 

Det er derfor viktig at politikerne viser at de satser på grendene ved å beholde skolekretsene 

likt i dag, og at det skapes trygghet og ro, slik at foreldre og barn/elever slipper å være 

nervøse for hva som skjer, at elever slipper å tenke på om de får gå skoleløpet sammen med 

vennene sine eller blir brutt opp til annen skole etc. Dette er reelle tanker barn går med nå.  

 

Samarbeidsutvalget mener man bør se på å bygge ut Sistranda skole til faktisk å ha den 

kapasiteten som trengs, og se på å dele opp skolen til ren barneskole og ren ungdomsskole 

med hver sin ledelse. Da blir det ikke for mange elever ift anbefalte retningslinjer. Vi tror 

det vil styrke grendene, og gjøre det bedre for folk på Frøya. 

 

Samarbeidsutvalget stiller også spørsmålstegn ved om en «lokal dekning», slik det 

beskrives i rapporten, er et reelt utgangspunkt å ha for plana. Eks. ift barnehagevalg: Om 

man bor på Skjønhals, sokner til Dyrøy skolekrets og f.eks. jobber på Sistranda… er det da 

reelt at foreldre velger å søke barnet til Dyrøy? Foreldre må tenke praktisk – slik er det 

bare, for å få hektiske hverdager til å gå opp – og det reelle valget er da å søke på en 

barnehage som ligger mellom bosted og jobb… ikke å kjøre omveier. Det tror vi at man må 

ta på alvor også når man lager en slik plan! 

 

Pedagogisk mener vi også at man ved en utbygging på Nabeita bør tenke ny enhet, og ikke 

påbygging av det eksisterende oppvekstsenteret, da vi mener det er stort nok slik det er i 

dag. Det bør i tilfelle utbygging være en adskilt enhet med egen ledelse. 

 

Samarbeidsutvalget velger å legge ved de to brevene vi har mottatt sammen med referatet 

når dette sendes rådmannen for videre prosess. 

 

 



Fra: 
 

Arbeidsutvalget for skolegrenser i Klubben Krets 

 
Til: 
 

Ordfører 

Hovedutvalg for drift 

Rådmann 

Kommunalsjef v/oppvekst 

Virksomhetsleder v/Sistranda Skole 

FAU Sistranda skole 

SU Sistranda skole                                                      9. januar 2017 

 

 

Vedrørende sluttrapport skole- og barnehagebruksplanen 

I sluttrapporten for skole- og barnehagebruksplanen ser vi at utreder anbefaler at deler av 

elevmassen fra Klubben grunnkrets gradvis overføres til Nordskag skole allerede fra 

inneværende år. Dette med bakgrunn i å utnytte kapasiteten og skape god «balanse» 

mellom skolebarn og barnehagebarn, og dermed bidra til å oppnå intensjonene bak et 

oppvekstsenter. Vi presiserer at barn og foreldre i Klubben Krets ikke ønsker, eller har ansvar 

for å oppfylle intensjonen om Nordskag oppvekstsenter. Vi er kjent med boligsatsingen i 

nærområdene til Nordskag skole, og blir alt realisert så skulle vel det tilsi at Nordskag skole 

etter hvert ikke lenger vil ha ledig kapasitet. Hvor stiller barna i Klubben Krets da? Blir de 

kasteballen? Hvilke konsekvenser får det for barna? 

For å kunne rettferdiggjøre overføring av barna fra Klubben Krets til Nordskag skole ser vi at 

det anbefales å utarbeide en lokal forskrift for skoletilhørighet. Dette kan gjøres i samsvar 

med opplæringsloven §8-1. Loven sier at elevene har rett til å gå på den skolen som ligger 

nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til, i vårt tilfelle Sistranda skole. 

Utreder anbefaler å endre skolegrensene ved at kommunestyret vedtar at Klubben Krets skal 

sokne til Nordskag skole. Skulle en slik lokal forskrift bli vedtatt vil vi se på det som en skjult 

tvang, uten lokal involvering, høring; ingen demokratisk prosess.  

Vi ønsker å være tydelige på at Sistranda skole er vår nærskole. Det har den allerede vært i 

generasjoner- og det skal den være for fremtidige generasjoner. Etter nærskoleprinsippet 

kan ikke kommunen legge vekt på fordeling av belastning på skolene når de skal bestemme 

hva som defineres som nærskole. 



Frøya kommune har gitt uttrykk for at nåværende skolestruktur skal sikres. Å endre på 

skolekretsene fremstår for oss motstridende og lite fremtidsrettet. Det snakkes høyt om 

innovasjon og Frøya inn i framtida. Velger Frøya kommunestyre å gå for endring av 

skolegrensene vil det etter vårt syn være å gå tilbake.  

Vi frykter at skolepolitikk blir et middel for bolig- og tilflytningspolitikk, og at dette får 

konsekvenser for vår grend ved at barnefamilier velger å flytte fra grenda og at folk som i 

utgangspunktet ønsker å bosette seg i Klubben grend velger annet bosted pga. skolegrenser. 

Valgprogrammet for Frøya Ap 2015-2019 hevder at partiet ønsker å styrke grendene, men 

med en endring i skolestrukturen kan det snarere svekke Klubben grend.  

Fritt skolevalg er viktig for mange på Frøya. Selv om det går å søke ved særskilte behov, så er 

det ikke nok i henhold til fleksibilitet for enkeltindividene vedrørende læring og trivsel. Å ta 

bort fritt skolevalg på Frøya vil få store konsekvenser for mange av våre barn og grender. 

 

Vår største bekymring er uten tvil konsekvensene endringene vil ha for barna. De blir nødt til 

å bryte ut av etablerte fellesskap, som strengt tatt er helt unødvendig. Sistranda skoles 

totale areal tilsier at skolen har god nok plass for våre barn. Vi ber om at det unngås å dele 

opp etablerte klasser! Vil her minne om at Frøya Ap i sitt valgprogram for 2015-2019 

presenterer at de «ønsker at den oppvekststrukturen vi har i dag i Frøya kommune skal 

opprettholdes, slik at det blir ro rundt den enkelte enhet». Å endre skolegrensene skaper 

absolutt ingen ro. Trygge barn med gode vennskap er en viktig faktor for et godt 

læringsmiljø. Å endre skolegrensene er kanskje enkelt på papir, men for våre barn vil det 

skape store endringer som vil få konsekvenser for hvert enkelt barn. 

 
Ha omtanke for enkeltindividene! 

 

 
Arbeidsutvalget i Klubben Krets mener det eneste fornuftige er at Frøya kommune tar 

signalene fra sine innbyggere.   

Vi føler tilhørighet til Sistranda skole- der trives vi! 

 

 

Med hilsen 

Arbeidsutvalget for skolegrenser i Klubben Krets 

v/ Bjørn Ivan Espnes 

Bremnesveien 13 

7270 Dyrvik 

 









Sluttrapporten for revidering av skole- og barnehagebruksplanen  
- Høringskommentarer som vedrører konklusjonene i sluttrapporten 

INSTITUSJON / 
ANDRE 

KOMMENTARER I FORM AV KOMPRIMERTE UTDRAG FRA HØRINGSPROSESSEN 

Nordskag 
oppvekstsenter- 
SU 

Rapporten vektlegger i for liten grad pedagogiske konsekvenser ved utvidet elevtall, bl.a. ved 
at skolen ikke er dimensjonert for fulldeling. 
(Elevtallene har for øvrig endret seg siden rapporten ble skrevet). 

Nabeita 
oppvekstsenter- 
SU/virk.leder 

Viktig at barna i grenda får tilbud i barnehagen når de har søsken på skolen/SFO. 
Ved evt. utvidelse av oppvekstsenteret for flere barnehagebarn, må dette sees i 
sammenheng med andre bygningsmessige utfordringer. 

Sistranda skole - 
virk.leder/SU 

Endring av skolegrenser har liten effekt når det gjelder kapasiteten i dagens areal, samtidig 
som et slikt tiltak skaper uro og logistikkutfordringer for de involverte. 
Uavhengig av evt. endring av skolegrenser, må det gjøres noe med skolens arealer, og SU 
er i hovedsak enig i punkt 4 i rapportens anbefalinger. (SU stiller spørsmål ved 
revideringsarbeidet, både hva gjelder bakgrunn, prosess og oppfølging) 

Sistranda skole- 
FAU 

FAU stiller spørsmålstegn ved Frøya kommunes arealnorm og begrepet “moderne 
undervisningsformer”, og mener at rapporten må endres på enkelte punkt som konsekvens. 

Dyrøy 
oppvekstsenter- 
SU 

Det er positivt at oppvekstsenteret evt. får en større geografisk krets.  
Det haster å utbedre skolelokalene, og SU støtter for øvrig anbefalingen om å bygge en 
barnehageavdeling for ca. 30 barn. 
(SU mener det har vært god involvering i revideringsprosessen) 

Mausund 
oppvekstsenter-  
SU/virk.leder 

(Sluttrapporten tas til orientering) 
(Virksomhetsleder er bekymret for den negative elevtallsutviklingen på Mausund). 

Nesset 
barnehage - SU 

SU frykter at en endring av skolegrensene vil få negative konsekvenser for barnehagen på 
sikt, for familielogistikken hva gjelder kjøring og henting av barn, og for øvrig vil et slikt tiltak 
ikke styrke grendene generelt. 
Det stilles spørsmål om viktigheten ved “lokal barnehagedekning” 
Sistranda skole bør bygges ut i nødvendig grad, og det bør vurderes å dele skolen i ren 
barneskole og ren ungdomsskole. 
Ved utbygging av barnehagen på Nabeita, bør en tenke ny enhet med egen ledelse. 

Arbeidsutvalget 
for skolegrenser i 
Klubben Krets 

Barn og foreldre i Klubben Krets ønsker ikke å ha ansvar for å oppfylle intensjonen om 
Nordskag oppvekstsenter. Dessuten vil boligsatsningen i nærområdene til skolen etter hvert 
tilsi at den ikke lenger vil ha ledig kapasitet. 
En lokal forskrift for skoletilhørighet vil kunne innebære en skjult tvang for elevoverføring. Å 
ta bort fritt skolevalg vil få store konsekvenser for barn og grender. 
En endring av skolekretsene vil ikke styrke Klubben grend. 
Sistranda skole er nærskolen for elever fra Klubben krets. 

Stølan krets 
foreldregruppe 

Foreldregruppen underkjenner “Sluttrapporten” pga at foreldrene på Stølan ikke er trukket 
inn i revideringsprosessen. 
Dersom skolegrensene blir endret som anbefalt i rapporten, vil dette føre til betydelige 
logistikkutfordringer for familiene som blir berørt, herunder at noen familier vil få barn på ulike 
skoler med de utfordringer det medfører. 
Endring av skolegrenser vil av mange grunner få konsekvenser for utviklingen på Stølan med 
færre småbarnsfamilier. Grenda vil bli mindre attraktiv for tilflytting. 
Trafikksikkerhet og veistandard til Dyrøy tilsier at grensene ikke bør endres. 
Foreldregruppen er også i mot Lokal forskrift for skoletilhørighet da foreldrene selv må kunne 
bestemme hvor barna skal gå på skole og i barnehage. 
Sistranda skole må prioriteres framfor Dyrøy oppvekstsenter når det tas grep for å sikre 
skoleplass i fremtiden. 

Stølan kretslag Kretslaget stiller seg bak uttalelsene fra foreldregruppen på Stølan. 
Kretslaget mener for øvrig at det må satses på Nesset barnehage som “vår nærbarnehage”, 
og at kommunen må ha fritt barnehagevalg. 



Frøya 
Ungdomsråd 
(FUR) 

AD: Dyrøy: Støtter at Dyrøy oppvekstsenter oppgraderes for å gi plass til rundt 50 
skoleelever og opp til 30 barnehagebarn gjennom nybygg og rehabilitering av dagens 
bygningsmasse.  
 
AD: Nabeita: Mener at forslag nr 2. lønner seg best. Dvs. barnehagen bør utbygges med 
tilsvarende 30 enheter innen høsten 2020. 
 
AD: Nordskaget: Forslag nr. 1 som det mest rettferdige for alle parter.  
 
AD: Sistranda: Her må det tenkes langsiktig. Derfor mener FUR at et nytt bygg må til for å 
oppnå best mulig kapasitet.  

 
 
 



Høringsuttalelse fra Frøya Ungdomsråd, Skole -og barnehagebruksplan 

 

Med utgangspunkt i L1: Planrelaterte utfordringer – utrederens oppsummerende vurdering, 

kommer ungdomsrådet med følgende uttalelse: 

 

Dyrøy: Vedrørende Dyrøy oppvekstsenter er vi av den oppfatning at Senteret oppgraderes for 

å gi plass til rundt 50 skoleelever og opp til 30 barnehagebarn gjennom nybygg og 

rehabilitering av dagens bygningsmasse. Å oppgradere skaper mer kapasitet, og det viser også 

at fokuset er på å ha ledige plasser når der betraktelig økt bosetting. 

Nabeita: FUR mener at forslag nr. 2 lønner seg best. For at barnehagen skal få ha full lokal 

barnehagedekning, kunne Nabeita bygd et nytt bygg. Nabeita er et lokalt sted, og har alt som 

skal til for en god og trygg oppvekst. 

Nordskaget: Forslag nr. 1 virker som det mest rettferdige forslaget for alle parter.  Hvis dette 

ikke skulle bli det valgte forslaget, bør man se på andre skolemuligheter først, eks. Sistranda 

skole om en eventuell ombygging eller utbygging skulle skje. 

Sistranda: Det viktigste med dette punktet er å tenke langsiktig. Derfor mener vi i FUR at et 

nytt bygg må til for å oppnå best mulig kapasitet. Hvis rommene i bygget blir planlagt nøye, 

vil vi få ha en mye større kapasitet som vil vare flere år framover. 

 

22.03.2017, 

 

På vegne av FUR 

Sandra-Michelle Tøften Jackson  

 

 

 



Innspill til skole og barnehagebruksplan 

FAU på Sistranda setter spørsmålstegn ved enkelte utsagn i forhold til Arealbruken på Sistranda 

skole, 

I tabell 3 i rapporten er det fremstilt en «arealnorm». Det er ikke sagt hvor denne normen er hentet 

fra eller hvem som har utarbeidet den.  

 I tillegg refereres det til «moderne undervisningsformer» Hva dette er, sier ikke rapporten noe om. 

Dette er ikke et faguttrykk, kun et ubegrunnet utsagn. 

Det finnes i realiteten kun en arealnorm for norske skoler og det er Helsetilsynets krav om at det skal 

være minst 2,5 kvm per elev i undervisningslokalet. Alle andre krav er det opp til skoleeier å sette, 

det vil si Frøya kommune. Og normer fra andre kilder må sees på som veiledende og i en helhetlig 

sammenheng. 

Det ligger en rapport på utdanningsdirektoratet sine sider der det er sammenlignet forskjellige 
byområder Norge der kommunene har satt en norm for skolebygg,  Kvadratarealet per elev varierer 
men ligger rundt 8,5 kvadratmeter per elev med 400-450 elever, dette er for 1-10 skoler. 
Ungdomsskoler har et høyere kvadrattall i tilsvarende rapporter, opp mot 10,5 kvm per elev 

Rapporten ligger her: 
http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/uploads/Artikler_vedlegg/Sammenligning_grun
nskoleareal2015.pdf 

Sistranda skole har en skjevfordeling av elevtallet i forhold til Barne/Ungdomsskole, ungdomskolen 
har et mye høyere elevgrunnlag. Dette burde tilsi at kvadrattallet må bli høyere per elev en 8,5 kvm, 
hvis man sammenligner Sistranda med byskoler.  
 I tillegg til dette, deler Sistranda skole spesialrom med Videregående skole, som igjen setter krav til 
ekstra lokaler. Skolebygget deler også lokale med Frøya Bibliotek. 
 Skal man ha en saklig sammenligning av areal må man faktisk ta hver enkel faktor i betraktning. 
Garderober, fellesareal, kontorer, kantine osv. Man kan ikke samle alle romkategoriene i en felles 
pott for så å kalle det en norm å si at «Slik skal det være» Det blir usakelig. 

Å legge frem et tabell med arealnormer av tvilsom opprinnelse, med den begrunnelse at skolen er 
lite tilpasset «moderne undervisningsformer» fremstår som en meget subjektiv uttalelse, og bør ikke 
brukes som konklusjon i en slik rapport.  

All referanse til Sistranda Skole på et slikt grunnlag bør strykes fra rapporten i sin helhet. 

Konklusjonen om at Sistranda skole har nok areal for 400 elever benyttes videre som argument for 
en eventuell utvidelse, og behov for ekstra areal på tomten til den gamle videregående skolen. 
Denne argumentasjonen faller også bort. 

FAU foreslår følgende: 

- Side 5, Sistranda skole, Teksten i første kolonne fjernes, det samme gjelder for punkt 1 og 2. 
Grunnlaget for disse utsagnene er tvilsomme og bør ikke være med i en slik rapport.  

- Tabell 3 side 16 er misvisende i en slik sammenheng og må fjernes fra rapporten 
- Punkt j side 17 må også fjernes da grunnlaget for konklusjonen faller bort.  

FAU Sistranda skole 24.03.17 



 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: P24  

Arkivsaksnr.: 17/1480    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED GJESTEHAVN 

PÅ SISTRANDA OG KAI FOR «FRU INGER»  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved 

Frøya kultur og kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes 

prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr 

finansieres gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kai og småbåthavn for  Guri Kunna videregående skole 

Ytelsesbeskrivelse og tekniske spesifikasjoner for småbåtanlegg 

Situasjonsplan kai for «Fru Inger» og småbåthavn 

 

Saksopplysninger:   

 

Sør -Trøndelag fylkeskommune regulerer ett område i sjø ved Frøya videregående skole med 

formål om småbåthavn med 12 båtplasser og egen kai for skolens båt «Fru Inger». Det 

utredes også hvorvidt det skal bygges plass til NTNU’s båt «Gunnerius» i samme område.  

 

Sør -Trøndelag fylkeskommune har bruk for 2-4 båtplasser i småbåthavna for egne båter og 

har utfordret Frøya kommune på om de ønsker å bygge ut restkapasiteten i anlegget med 

inntil 8-10 båtplasser. Småbåthavna er prosjektert med 12 båtplasser. Prosjektet har vært ute 

på anbud og Frøya kommunes andel i prosjektet er beregnet til 3,35 mill. kr. Dette er en 

opsjon i totalprosjektet og kommer bare til bestilling om Frøya kommune ser behov for 

gjestehavna og vil delta i prosjektet. Det må mudres ekstra for å få nok dybde til 

småbåthavna. 

 

Prosjektet har byggestart høsten 2017 og planlegges fullført i mars 2018. Eierforhold og drift 

av anlegget er ikke avklart men forventes avklart før igangsettelse av prosjektet. 

 

 

 

Vurdering: 



 

Frøya Kommune er kontaktet av Sør -Trøndelag fylkeskommune med forespørsel om det er 

interesse for å delta i utbygging av småbåthavn ved Frøya videregående skole – Guri Kunna. 

Fylkeskommunen regulerer og har prosjektert småbåthavn med plass til 12 båter og egen kai 

for fylkeskommunens båt «Fru Inger».  

Det er restkapasitet i småbåthavna på 8-10 plasser som er tilgjengelig for Frøya kommune. 

Fylkeskommunen vil ikke bygge ut dette i dette omfanget om kommunen ikke er interessert 

fordi det utgjør ekstra kostnader i forbindelse med utdyping og mudring.  

 

Tilgjengelige båtplasser forslås utnyttet som gjestehavn for turbåter som ønsker å gå i land på 

Sistranda eller som av annen årsak ønsker ett kort opphold på Sistranda. Båtplassene skal kun 

benyttes som gjestehavn og skal ikke fungere som fast havn med egen båtplass for kommunen 

eller andre.   

Prosjektet fullføres våren i 2018 slik at nødvendig finansiering for kommunens andel i 

prosjektet er tidsnok i forbindelse med behandling av investeringsbudsjettet for 2018.  

På spørsmål om drift av småbåthavna er fylkeskommunen usikker på hvilken modell eller måte 

dette skal løses på men sier at de ønsker dette avklart i god tid før arbeidets oppstart.  

Eierforhold mellom kommunens andel i småbåthavna og fylkeskommunen må også avklares i 

forkant av igangsetting da dette ikke er avklart på nåværende tidspunkt.  

 

Frøya kommune ønsker ikke å ha ansvar for drift eller driftskostnader av gjestehavna. Frøya 

kommune er klar på at det ikke er behov for tilgjengelig strøm eller vannfylling ved 

gjestehavna da dette ivaretas av andre gjestehavner i nær tilknytning til Sistranda.  

 

 

Rådmannens forslag til vedtak blir som følger: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya 

kultur og kompetansesenter i samarbeid med Sør Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai 

for «Fru Inger». Frøya kommunes andel i prosjektet på 3,35 mill. kr finansieres gjennom 

låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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1 Funksjonsbeskrivelse

1.1 GENERELT

Dette dokumentet er en orientering om tekniske krav for bygging av kaier og flytebrygger mm.

Priser for ytelsene skal føres i;

• Vedlegg 7.4 A. Teknisk beskrivelse med tilbudspost er.

• Vedlegg 7.4 B. GAB-fil for elektronisk utfylling

Det er utført grunnundersøkelser for anleggsområdet . Entreprenøren skal i tilbudet inkludere
kostnader med eventuelt nødvendige supplerende grun nundersøkelser for sine arbeider.

Byggherren har gjennomført terrengmåling og sjøbunn kartlegging. Disse er lagt ved
tilbudsmaterialet.

Alle konstruksjoner skal dimensjoneres og utføres i ht. gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Alle konstruksjoner og konstruksjonselement skal me rkes mht. gjeldende krav til sporbarhet, CE-
merking, m.m..

Totalentreprenør skal utføre all videre detaljprosj ektering (PRO) og være søker (SØK), og
utarbeidelse av FDV-dokumenter.

Alle arbeidstegninger skal være Byggherren i hende minimum 14 dager før utførelse på
byggeplass.
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1.2 SMÅBÅTHAVN

Det skal legges ut en småbåthavn med plass til 12st k båtplasser med forankring i sjø. Plassering er
vist på tegning 5152047-101.

Spesifikasjoner:

• Alle gangareal skal ha sklisikker overflate.

• Bredde på flytebrygge skal være min. 2,0meter. Fly tebrygge skal utrustes med redningsleider i
ytterende.

• Lengde utriggere skal være min. 8m og ha en gangbr edde på min. 0,5meter. Alle utriggere skal
utrustes med redningsleider i enden.

• Lengde på fortøyningsbommer skal være min. 8m og h a en gangbredde på min. 0,3meter.

• Fribord skal være ca. 0,5meter.

• Landgang skal ha lengde på min. 10meter og netto b redde på min. 1,0meter. Skal tåle en
nyttelast min. 1,5kN/m2.

• Flytebryggen forankres til bunn slik at det ikke r eduserer dybden rundt flytebryggen.

• Netto bredde på båtplassene skal være min. 3,5mete r

• Landkar skal ha OK på kote +2,0. Mellom landkar og topp molo skal det etableres trapp.

• På topp landkar, ved landfeste for landgang, skal etableres låsbar port, med en omramming
som hindrer adkomst landgangen.

• Ute på flytebryggen skal være 2stk pullere som hve r inneholder lyspunkt og elektro medtatt
under H. Ytelsesbeskrivelse og tekniske spesifikasjoner e lektroniske installasjoner .





















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 17/1361    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM 

OPPSTART AV PLANARBEID  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen varsle oppstart av arbeidet med 

revidering av kommuneplanens arealdel i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12. 

2. Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel, sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i perioden 06.06.2017 til 09.08.2017, jamfør plan- og 

bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.  

3. Det bes særlig om innspill på fokusområder og strategier for revideringen.  

 

 

Vedlegg: 

Høringsutkast planprogram for kommuneplanens arealdel. 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn 

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt 15.02.2011. Arealplanen omfatter både land- 

og sjøareal i Frøya kommune.  

 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og 

byggesaksbehandling nr. 71 av 27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og 

føringer skal legges til grunn i arbeidet med planen. 

 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i 

kommunestyret, 01.09.16, står følgende:  

 

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk 

utvikling, både befolknings- og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette 

medfører også et press på arealene. Det er derfor viktig at Frøya kommune har en 

arealplan aom tar høyde for veksten, både i forhold til bruk og vern av områdene til 



land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene og vil 

benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i 

arealplanen. Det er ønskelig at dette videreføres. 

 

I planstrategien legges det med bakgrunn i det overstående opp til at kommuneplanens 

arealdel for Frøya kommune rulleres i perioden 2016-2018. 

 

Planprogram 

Første fase i arbeidet med arealplanen er å legge fram et planprogram for arbeidet. 

Planprogram for kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningsloven (Pbl). 

 

Forslaget til planprogram sendes på høring til berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og 

andre lokale aktører, og legges ut til offentlig ettersyn før det behandles og fastsettes av 

kommunestyret. Dette er beskrevet i Plan- og bygningslovens § 11-13 slik: 

 

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til 

planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig 

med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig 

gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 

 

Planprogrammet skal i henhold til § 4-1 i Pbl, redegjøre for: 

1. Formålet med planarbeidet. 

2. Hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, og behov for 

utredninger. 

3. Aktuelle alternativer. 

4. Planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning. 

 

Et planprogram er en beskrivelse av hva som skal løses i planarbeidet og prosessen med 

deltakelse og medvirkning. Videre skal planprogrammet beskrive hvilke temaer som skal 

utredes for nye utbyggingsområder. Utredningen er viktig for å kunne avveie mellom positive 

og negative virkninger av ulike tiltak på samfunn og miljø. Dette skal være til hjelp for å 

foreta gode beslutninger. Med utgangspunkt i innkomne merknader, skal kommunestyret 

fastsette endelig planprogram. I arbeidet med selve arealplanen med konsekvensutredning og 

ROS, skal det tas utgangspunkt i føringene fra fastsatt planprogram. 

 

Frøya kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel (samfunnsplanen) i 2015. 

Samfunnsplanen gir mål og prioriteringer for utvikling av samfunnet som helhet. Arealdelen 

skal ta opp i seg disse målene og prioriteringene, og er dermed et virkemiddel for realisering 

av de arealmessige konsekvensene i samfunnsplanen. På bakgrunn av dette, samt vedtatt 

kommunal planstrategi er følgende fokusområder og strategier for revideringen av 

kommuneplanens arealdel valgt: 

 

 

 

Boligbygging 

Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges 

til rette for nye områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på 

fortetting og konsentreres i områder med gang- og sykkelvei, samt rundt 

oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige områder søkes lagt i tilknytning til 



allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn med nærhet til sjø, 

samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Skape helsefremmende skoler og barnehager – med fokus på både 

psykisk og fysisk helse. 

 Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2020. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging.  

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Fritidsboliger 

Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. 

Kommunen ønsker å legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging 

med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye områder for utbygging ønskes lagt utenfor 

pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til grender, slik at fritidsbeboere 

kan bidra som ressurser for grendene.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte 

grendalagsarbeid. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og 

i hauan. 

 Satse på nye næringer. 

 

Småbåthavner og naust 

Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede 

naustområder og flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng 

med eksisterende og nye utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Næringsareal 

Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på 

mulighet for utvidelse av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i 

tillegg ses på mulighet for arealer til havneformål.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 



 Satse på nye næringer. 

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 

Øyrekka 

Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. 

Frøya kommune ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka 

gjennom forvaltning av arealene, både for fastboende og besøkende.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og 

fritidsbygging.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og 

i hauan.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 

Sjøareal 

Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med 

fiskerinæringen, havbruksnæringa og sektormyndighetene.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og 

har en bærekraftig bruk av naturressursene.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer.  

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye 

næringer.  

 

Kulturarv 

Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette 

hensynssoner for å ivareta kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Frøya ivaretar kulturarven: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven 

gjennom å skape opplevelser. 

 Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid.  

 

Trafikksikkerhet 

Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i 

dette vil kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning 

av nye utbyggingsområder.  

 



 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- 

og sykkelveier. 

 

Folkehelse 

Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal 

det vurderes hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres 

gjennom arealformål for å ivareta og bedre befolkningens helse.  

 

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både 

lokalt og sentralt i kommunen.  

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte 

grendalagsarbeid.  

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt i 

kommunen.  

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med 

andre.  

 Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og 

friluftsliv.  

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i 

hverdagen.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og 

i hauan.  

 

Arealreserver 

Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke 

har blitt realisert siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å 

se på arealreserver både innenfor bolig, fritidsbolig, naust, småbåthavner og 

næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke realiserte områder for utbygging 

skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

 

Fortetting 

Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av 

nye utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra 

til en bærekraftig utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og 

vern av arealer i tråd med nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye 

utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som reduserer potensielle konflikter 

mellom ulike interesser.  

 

Andre behov 

Frøya kommune har i tillegg andre behov som vil bli tema for rulleringen. 

 Gjennomgang og presisering av planbestemmelser. 

 Offentlige behov: Har noen kommunale virksomheter behov for 

areal? (Skole, helse, vann og avløp?) Sikre kommunale bygg i 

arealformål. 

 Vurdere behov for og plassering av massedeponi/masseuttak. 



 Oppdatere arealplanen i tråd med vedtatte reguleringsplaner. 

 Karttekniske justeringer, justere grenser for arealformål i tråd med 

eiendomsgrenser. 

 

For ytterligere informasjon om nasjonale, regionale og lokale planer og føringer, organisering 

av planprosessen, opplegg for medvirkning og forslag til fremdriftsplan, vises det til vedlagt 

høringsutkast av planprogrammet.  

 

Vurdering: 

Høringsutkast til planprogram for kommuneplanens arealdel er utarbeidet på bakgrunn av:  

 Veileder T-1491: Kommuneplanens arealdel – Utarbeiding og innhold 

 Veileder T-1493: Konsekvensutredninger – Kommuneplanens arealdel 

 

Høringsutkastet beskriver planarbeidets formål, rammene for gjennomføring av planarbeidet 

med nødvendige utredninger, planprosessen med frister og opplegget for medvirkning, i tråd 

med plan- og bygningsloven.  

 

Fokusområder og strategier er utarbeidet på bakgrunn av kommuneplanens samfunnsdel og 

kommunal planstrategi, og vil bli førende for vurdering av innspill og endret arealbruk under 

planprosessen. På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at man særlig inviterer til innspill på 

fokusområder og strategier.  

 

Rådmannen har vektlagt medvirkningsprosesser mer omfattende enn lovens krav, særlig 

gjelder dette for barn og unge. Dette er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel: arbeide for 

medvirkning fra alle grupper i befolkningen. 

 

Det følger av plan- og bygningslovens § 11-13 at planprogrammet skal ligge til høring og 

offentlig ettersyn i minst 6 uker. Da høringsperioden vil sammenfalle med fellesferien, legges 3 

uker til høringsperioden som da vil vare fra 06.06.2017 til 09.08.2017. 

 

Rådmannen tilråder kommunestyret til å vedta at forslag til planprogram sendes ut på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 06.06.2017 til 09.08.2017.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Planprogrammet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneplanens samfunnsdel og kommunal 

planstrategi.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Ikke relevant. 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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Innledning 
Fakta om Frøya kommune 
 

Folketall 01.01.17: 4 937 

Født: 58 

Død: 37 

Innflytting totalt: 328 

Antall husstander: 2 123  

Antall fritidsboliger: 1 048 

 

 

 

Landareal: 230 km2  

Totalt oppdrettslokaliteter: 45 

Fiskerimantall: 111 

Bedrifter/ foretak på Frøya: 570 
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Bakgrunn 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser 

sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og fremtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling nr. 71 av 

27.06.2008 (PBL). Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer skal legges til grunn i arbeidet 

med planen.  

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i kommunestyret, 

01.09.16, står følgende:  

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble 

vedtatt 2011. Antall dispensasjonssaker har vært høy de siste 

årene. Frøya er en kommune i sterk utvikling, både befolknings- 

og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette medfører 

også et press på arealene. Det er derfor viktig at Frøya kommune 

har en arealplan som tar høyde for veksten, både i forhold til 

bruk og vern av områdene til land og til sjøs. Samfunnsplanen gir 

føringer for forvaltning av arealene og vil benyttes i arbeidet. 

Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i 

arealplanen. Det er ønskelig at dette videreføres. 

I planstrategien legges det opp til at kommuneplanens arealdel 

for Frøya kommune rulleres i perioden 2016-2018. 

Hensikt med planen 

PBL § 11-1. Kommuneplan 

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 

arealdel. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, 

og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale 

planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

Planavgrensning 
Planen vil følge planavgrensning i gjeldende arealplan og omfatte hele kommunens land- og 

sjøarealer.  

Som vedtatt i kommunal planstrategi har Sistranda egen kommunedelplan som ikke vil omfattes av 

denne revideringen.  

For landskapsvernområdet og naturreservatet i Froan gjelder Forskrift om vern for Froan 

naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya 

kommune, Sør-Trøndelag.  
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Fokusområder og strategier for planarbeidet 
Frøya kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel (samfunnsplanen) i 2015. Samfunnsplanen 

gir mål og prioriteringer for utvikling av samfunnet som helhet. Arealdelen skal ta opp i seg disse 

målene og prioriteringene, og er dermed et virkemiddel for realisering av de arealmessige 

konsekvensene i samfunnsplanen.  

Boligbygging 
Frøya kommune opplever en stor vekst i folketall. Gjennom rulleringen vil det legges til rette for nye 

områder for boligutbygging. Nye utbyggingsområder vil ha fokus på fortetting og konsentreres i 

områder med gang- og sykkelvei, samt rundt oppvekstsentrene på Nordskag og Dyrøya. Øvrige 

områder søkes lagt i tilknytning til allerede utbygde arealer i grendene i kommunen. Frøyas fortrinn 

med nærhet til sjø, samt havutsikt, vil vektlegges når det åpnes for nye utbyggingsområder.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Skape helsefremmende skoler og barnehager – med fokus på både psykisk og 

fysisk helse. 

 Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2020. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

Fritidsboliger 
Frøya kommune opplever en økende attraktivitet som fritidsboligkommune. Kommunen ønsker å 

legge til rette for attraktive områder for fritidsboligutbygging med nærhet til sjø, samt havutsikt. Nye 

områder for utbygging ønskes lagt utenfor pressområdene for boligbygging. Gjerne i randsonene til 

grender, slik at fritidsbeboere kan bidra som ressurser for grendene.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid. 

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan1. 

 Satse på nye næringer.  

 

                                                             
1 Hauan er det lokale uttrykket for marka eller utmarka. På Frøya er dette preget av småkupert terreng og små 
høydedrag, i en mosaikk med myr, kystlynghei, små og store vann, berg i dagen og skrint jordsmonn. 
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Småbåthavner og naust 
Det er ønskelig å videreføre strategien i gjeldende arealplan i forhold til samlede naustområder og 

flere felles småbåtanlegg. Lokalisering av disse vil ses i sammenheng med eksisterende og nye 

utbyggingsområder for bolig og fritid.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

Næringsareal 
Frøya kommune er en attraktiv næringskommune. I rulleringen skal det ses på mulighet for utvidelse 

av eksisterende næringsarealer, samt nye områder. Det skal i tillegg ses på mulighet for arealer til 

havneformål.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer. 

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten.  

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

Øyrekka 
Øyrekka utenfor Fast-Frøya har de siste åra vært preget av nedgang i folketallet. Frøya kommune 

ønsker å stimulere til befolknings- og næringsvekst i øyrekka gjennom forvaltning av arealene, både 

for fastboende og besøkende.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

Sjøareal 
Frøya kommune ønsker å evaluere forvaltningen av sjøarealene i tett dialog med fiskerinæringen, 

havbruksnæringa og sektormyndighetene.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en 

bærekraftig bruk av naturressursene.  

 Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

 Satse på nye næringer.  

 Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet.  

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer.  
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Kulturarv 
Gjennom rulleringen av arealplanen vil Frøya kommune vurdere å avsette hensynssoner for å ivareta 

kulturarven, herunder kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Frøya ivaretar kulturarven: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å 

skape opplevelser. 

 Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid.  

Trafikksikkerhet 
Frøya kommune ble i 2017 sertifisert som Trafikksikker kommune. Med bakgrunn i dette vil 

kommunen ha et særlig fokus på trafikksikkerhet på alle plannivå ved åpning av nye 

utbyggingsområder.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel:  

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier. 

Folkehelse 
Folkehelse er en av fire hovedtema i kommunens samfunnsplan. I planprosessen skal det vurderes 

hvordan turstier, grøntdrag og idretts- og nærmiljøanlegg kan sikres gjennom arealformål for å 

ivareta og bedre befolkningens helse.  

 Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

 Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og 

sentralt i kommunen.  

 Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

 Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid.  

 Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt i kommunen.  

 Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med andre.  

 Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og friluftsliv.  

 Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen.  

 Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan.  

Arealreserver 
Frøya kommune har i gjeldende kommuneplanens arealdel avsatt områder som ikke har blitt realisert 

siden forrige rullering. En naturlig del av rulleringen vil derfor være å se på arealreserver både 

innenfor bolig, fritidsbolig, naust, småbåthavner og næringsareal. Det vil være aktuelt å se på om ikke 

realiserte områder for utbygging skal tas ut av planen for å åpne for andre attraktive områder.  

Fortetting 
Frøya kommune ønsker gjennom planarbeidet å legge vekt på fortetting ved åpning av nye 

utbyggingsområder, både innenfor bolig, fritid og næring. Dette for å kunne bidra til en bærekraftig 

utvikling med fokus på teknisk og sosial infrastruktur, samt bruk og vern av arealer i tråd med 

nasjonale retningslinjer. I vurderingen av nye utbyggingsområder vil man tilstrebe en arealbruk som 

reduserer potensielle konflikter mellom ulike interesser.  
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Andre behov 
Frøya kommune har i tillegg andre behov som vil bli tema for rulleringen. 

 Gjennomgang og presisering av planbestemmelser. 

 Offentlige behov: Har noen kommunale virksomheter behov for areal? (Skole, 

helse, vann og avløp?) Sikre kommunale bygg i arealformål. 

 Vurdere behov for og plassering av massedeponi/masseuttak. 

 Oppdatere arealplanen i tråd med vedtatte reguleringsplaner. 

 Karttekniske justeringer, justere grenser for arealformål i tråd med 

eiendomsgrenser. 
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Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer 
I tråd med PBL §§ 3-1, 11-1 og 11-5 skal arealplanen ivareta også nasjonale og regionale interesser. 

Kommuneplanens overordnede retningslinjer for helhetlig samfunnsutvikling går frem av kommunal 

planstrategi og samfunnsplanen. Dette skal legges til grunn ved utarbeidelse av arealplanen.  

Nasjonale planer og føringer  

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging (www.regjeringen.no) 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 

12.juni 2015. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen 

forventer kommunene skal legge særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. 

Hovedfokuset i de nasjonale forventningene er: 

 Planlegging for gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Statlige planretningslinjer 

Statlige planretningslinjer brukes til å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og 

markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen, jamfør § 6-2 i PBL. Retningslinjene skal 

legges til grunn for kommunal planlegging.  

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Lovverk  

Plan- og bygningsloven (2008) regulerer utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Det er i tillegg 

en rekke særlover som vil legges til grunn i arbeidet (www.lovdata.no): 

 Lov om folkehelsearbeid, folkehelseloven (LOV-2011-06-24-29) 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold, naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) 

 Lov om jord, jordlova (LOV-1995-05-12-23) 

 Lov om skogbruk, skogbruksloven (LOV-2005-05-27-31) 

 Lov om kulturminner, kulturminneloven (LOV-1978-06-09-50) 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall, forurensningsloven (LOV-1981-03-13-6) 

 Lov om vassdrag og grunnvann, vannressursloven (LOV-2000-11-24-82) 

 Lov om friluftslivet, friluftsloven (LOV-1957-06-28-16) 

Regionale planer og føringer 

Felles Regional planstrategi for Sør- og Nord-Trøndelag har vært ute på høring. Denne legger opp til 

utarbeidelse av en felles fylkesplan. Fylkesplanen vil koordinere strategier for ulike enkelttema, 

redusere antall planprosesser og harmonisere planstrukturene i fylkene.  
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Regional strategi for arealbruk 2014-2024 ble vedtatt av Fylkestinget 17.06.14. Dokumentet omfatter 

arealpolitiske prinsipper relatert til by/tettsted og kystområder. Strategien vil være et grunnlag for 

tidlig dialog om arealbruken for å gi raskere planprosesser og bidra til en mer langsiktig og 

forutsigbar arealforvaltning. Overordnet føring i dokumentet er Bolyst og næringsutvikling i et 

bærekraftig Sør-Trøndelag. Hovedpunktene relevante for kystområdene er: 

 KYSTOMRÅDER  

 Ivareta - og utvikle bolyst  

o Stimulere til attraktive lokalsamfunn som ivaretar mangfold og boligbehov.  

 Tilrettelegge for økt sjømatproduksjon innen en bærekraftig ramme  

o Havbruksnæringen bør sikres nok arealer, blant annet gjennom flerbruksområder  

o Ta vare på viktige fiskeområder  

o Ta hensyn til vill-laks og sjøørret  

o Legge til rette for gode transportvilkår for sjømatprodukter  

 Bevare verdifulle kulturmiljøer / kulturlandskap og naturområder  

o Nye inngrep bør om mulig konsentreres der det allerede er inngrep  

o Kulturminner og -landskap av regional/ nasjonal verdi bør særlig tas hensyn til  

o Viktige natur- og friluftsområder bør sikres av hensyn til naturgrunnlaget og 

allemannsretten.  

o Differensiert forvaltning av strandsonen  

o Utbygging av vindkraft i kystområdene i samsvar med fylkesdelplan vindkraft  

o Oppfølging av interkommunal kystsoneplan 

Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag ble vedtatt i strategigruppa i Kysten er klar 16.mars 

2015. Strategigruppa anmoder kommunene (deriblant Frøya kommune) å legge dette dokumentet til 

grunn for sin egen arealplanlegging. Slik dokumentet foreligger nå, er det ikke juridisk bindende for 

kommunene.  

Regional plan for kulturminner 2013-2017 omhandler regionens kulturarv. Her finnes oversikt over 

prioriterte kulturminner og kulturmiljø, som også omfatter Frøya kommune. Dette vil tas med som 

kunnskapsgrunnlag i rulleringen av arealplanen.  

Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag ble vedtatt 15.06.16. Planen peker på 7 

satsningsområder: 

 Energiproduksjon 

 Areal og transport 

 Energibruk i bygg og anlegg 

 Næringsliv og teknologi 

 Avfall og forbruk 

 Klimatilpasning 

 Formidling og samarbeid  
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Lokale planer 

Frøya kommunes planhierarki 

 

Frøya kommune vedtok Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 18.06.15, sak 60/15. 

Samfunnsplanen gir overordnede retningslinjer for den helhetlige samfunnsutviklingen på Frøya. Av 

særlig relevans for arealplanleggingen er følgende mål og tiltak: 

 Levekår og folkehelse: 

o Skape helsefremmende skoler og barnehager – med 

fokus på både psykisk og fysisk helse. 

o Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert 

aktivitet, både lokalt og sentralt i kommunen. 

o Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

o Legge til rette for levende grender gjennom å støtte 

grendalagsarbeid. 

o Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og 

sentralt.  

o Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i 

samarbeid med andre.  

o Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode 

opplevelser og friluftsliv.  

o Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen. 

o Ha fokus på folkehelse i alle kommunale planer.  

 Natur, miljø og klima:  

o Kartlegge Frøyas natur for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning. 

o Sikre viktige leveområder for plante- og dyrearter, og innarbeide disse i kommunens 

planer. 

o Opprettholde kulturlandskapet gjennom tradisjonelt bruk av arealene, og spesielt 

beiting med sau.  

o Bevare dyrket mark for matproduksjon. 

o Være en pådriver for å få gjennomført en evaluering av vernet i Froan.  

o Arbeide for å skape lokale arbeidsplasser og stimulere til bosetting i Froan. 
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o Ta miljøhensyn på alvor.   

o Delta aktivt i arbeidet med vannforskriften(..). 

o Drikkevannskildene med nedslagsfelt må sikres for at vi 

kan fortsette å ha tilgang på godt vann. 

o Frøya skal ha 30 % reduksjon av klimagassutslipp innen 

2020.  

 Samfunn, næring og kultur: 

o Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

o Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig 

bolig- og fritidsbygging.  

o Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og 

ved sjø, og i hauan.  

o Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med 

befolkningsveksten.  

o Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private 

virksomheter, kollektivtransport og uteområder er 

universelt utformet.  

o Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på 

utbygging av gang- og sykkelveier. 

o Være en pådriver for et godt og tilpasset kollektivtilbud 

på lands og til vanns.  

o Utnytte Frøyas naturgitte fortrinn. 

o Satse på nye næringer.  

o Planlegge og tilrettelegge nye næringsarealer. 

 

Kommunal planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 ble vedtatt i 

Frøya kommunestyre, sak 148/16 01.09.16. 

Den kommunale planstrategien skal gjennom drøfting av 

utviklingstrekk i kommunen, vurdere og avklare kommunens planbehov 

for den kommende planperioden. Målet er å vurdere om kommunens 

planverk har et tilstrekkelig omfang og er oppdatert til å møte 

utfordringene. Frøya kommunes vedtatte planstrategi for inneværende 

valgperiode understreker behovet for en rullering av kommuneplanens 

arealdel.  

Bakgrunnen for dette er blant annet:  

 Høy befolkningsvekst gir behov for nye attraktive boligområder 

 Avklare felles interesser mellom havbruks- og fiskerinæringa 

 Ivareta jordbruk som bidragsyter for opprettholdelse av kulturlandskapet 

 Vurdere ressurssituasjon og behov for mineralske ressurser 

 Differensiert forvaltning av strandsonen med tydeliggjøring av bruk og vern  

 Manglende næringsarealer 

 Høyt antall dispensasjoner 

Tallene for ordinære 

dispensasjonssaker i 

årsrapporten inkluderer 

dispensasjoner fra 

kommuneplanens arealdel, 

kommunedelplan og 

reguleringsplaner. Frøya 

kommune har et høyt 

antall dispensasjonssaker i 

forhold til andre 

kommuner. Fylkesmannen 

mener at fastsetting av 

byggegrense mot sjø og 

behovsvurdering av antall 

småbåthavner er viktige 

grep i forhold til 

strandsoneforvaltningen 

innarbeidet i 

kommuneplanens arealdel. 

Tolkning av bestemmelser i 

dagens arealplan er 

utfordrende, og kan være 

en del av årsaken til det 

høye antall dispensasjoner. 

Administrasjonen opplever 

at bestemmelsene ikke er 

utdypende nok eller i tråd 

med dagens ønsker og 

behov. 

(Fra kommunal 

planstrategi 2016-2020) 

DISPENSASJONER 
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Frøya kommune har også andre planer med relevans for 

planarbeidet og som vil bli brukt i planprosessen:  

 Boligplan Frøya kommune 2012-2017 (er under 

revidering) 

 Strategisk næringsplan 2014-2018 

 Energi- og klimaplan Frøya kommune 2010-2020 

 Skole- og barnehagebruksplan (er under revidering) 

 Vann- og avløpsplan (er under revidering) 

Samlet oversikt over kommunale planer og kommunal 

planstrategi ligger på kommunens hjemmeside: 

www.froya.kommune.no. 

Plandokumenter 
Kapittel 4 i PBL omhandler kravene til kommunens utarbeiding av 

kommuneplanens arealdel. En rekke dokumenter skal utarbeides 

underveis og inngå i planmaterialet.  

Planprogram 
Det følger av PBL §§ 4-1 og 11-13 skal det utarbeides et 

planprogram ved oppstart av planarbeidet med kommuneplanens 

arealdel. Planprogrammet skal beskrive planarbeidets formål, 

rammene for gjennomføring av planarbeidet med nødvendige 

utredninger, planprosessen med frister og opplegget for 

medvirkning. Planprogrammet kan beskrives som en kontrakt 

som avtaler hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Det kan 

allikevel forekomme endringer på bakgrunn av nye vurderinger 

eller kunnskap.  

Planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser 
Alle planer som legges ut til offentlig ettersyn skal inneholde en 

planbeskrivelse, jamfør PBL § 4-2. Planbeskrivelsen skal beskrive 

planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold 

til rammer og retningslinjer for planområdet. Planbeskrivelsen vil 

oppdateres gjennom planprosessen og være en del av 

plandokumentene ved sluttvedtak. Det utarbeides også plankart 

og juridisk bindende planbestemmelser til arealplanen.  

Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 
For kommuneplaner som gir retningslinjer eller rammer for 

fremtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, skal det gis en særskilt vurdering og beskrivelse – 

konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og 

samfunn, jamfør PBL § 4-2. Disse skal konsekvensutredes etter 

Frøya kommune vil i 

fremtidige planprosesser 

vektlegge kunnskapsbasert 

planlegging. Dette vil 

gjøres både gjennom å 

nyttiggjøre seg tilgjengelig 

informasjon, samt tilegne 

seg ny kunnskap hvor dette 

ikke finnes. På denne 

måten vil planforslag og 

beslutninger baseres på et 

godt og oppdatert 

kunnskapsgrunnlag, jamfør 

nasjonale forventninger. 

(Fra kommunal 

planstrategi 2016-2020) 

KUNNSKAPSBASERT 
PLANLEGGING 

I følge Veileder 

Konsekvensutredninger – 

Kommuneplanens arealdel 

(T-1493)(2012) bør fokuset 

på dette plannivået være 

knyttet til lokalisering og 

arealformål. 

Konsekvensutredningen 

må belyse: 

 Viktige miljø- og 

samfunnsverdier i 

de foreslåtte 

utbyggings-

områdene 

 Virkningene 

utbyggingen kan få 

for disse verdiene 

 Hva som kan gjøres 

for å avbøte 

negative virkninger 

Formålet med vurdering av 

de samlede virkningene: 

 Gi et grunnlag for å 

vurdere 

utbyggingsforslag 

og endre planen 

før offentlig 

ettersyn, om 

virkningene av 

planen samlet sett 

ikke vurderes 

akseptable i 

forhold til miljø og 

samfunn 

 Gi et helhetlig 

beslutnings-

grunnlag av 

planforslagets 

samlede virkninger 

for miljø og 

samfunn 

KONSEKVENS-
UTREDNING OG 

PLANNIVÅ 
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Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven (2009), KU-forskriften. Forskriften krever at både 

enkeltområdene, samt de samlede virkningene av endringene 

vurderes.  

I tillegg skal det ved planer om utbygging utarbeides risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) jamfør PBL § 4-2. ROS-analysen skal 

belyse hvorvidt området er egnet for utbygging, peke på 

eventuelle avbøtende tiltak, samt danne grunnlag for å avsette 

hensynssoner hvor områder med fare, risiko eller sårbarhet er 

avdekket. ROS-analysen vil følge konsekvensutredningen og 

oppdateres underveis i rulleringen.  

Utredningstema og metodikk 
Det er satt opp en oversikt over hvilke temaer som skal vurderes i 

tabellen under. Dersom ikke annet er beskrevet vil utredningen 

basere seg på informasjon fra allerede kjente undersøkelser og 

befaringer.  

På noen temaer vil lokal kunnskap og faglig skjønn være en viktig 

del av konsekvensutredningen. Ansvarlig for å utvise dette 

skjønnet er prosjektgruppa, i samarbeid med referansegruppa og 

andre faglige ressurspersoner i organisasjonen.  

Metodikken som vil bli benyttet er beskrevet i 

Miljøverndepartementets veileder T-1493, 

Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel.  

Tema Utrednings-behov 
og beskrivelse av 
dagens situasjon 

Konsekvensutredninger Metodikk 

Havbruk Må vurderes 
hvordan nye 
havbrukslokalitete
r påvirker 
eksisterende og 
hvordan fiske- og 
fangstområder 
påvirkes. 

Hvordan vil nye 
havbrukslokaliteter påvirker de 
eksisterende, og hvordan vil 
fiske- og fangstområder 
påvirkes. 

Verdisetting av områder, 
dokumentere og illustrere 
dagens forhold. 
Bruk kompetanse i 
fiskerinæring, 
lokalkunnskap*, 
registreringer og annet 
kartgrunnlag 

Landbruk Bevare større 
sammenhengende 
landbruksområder
. Nye føringer for 
strengere jordvern 
og hvordan styre 
bebyggelse unna 
landbruksområder 
slik at man ikke 
bidrar med press 

Ved vurdering av LNF-områder 
skal følgende utredes: 

 Arealomfang 

 Type jordbruksareal 
(fulldyrka, 
overflatedyrka, 
innmarksbeite) samt 
jordkvalitet. 

Utredninger i henhold til 
AR5, beitekart og øvrige 
landbrukskart, landbrukssjef 
i kommunen og lokal 
kunnskap. 

Frøya kommune vil i 

fremtidige planprosesser 

vektlegge kunnskapsbasert 

planlegging. Dette vil 

gjøres både gjennom å 

nyttiggjøre seg tilgjengelig 

informasjon, samt tilegne 

seg ny kunnskap hvor dette 

ikke finnes. På denne 

måten vil planforslag og 

beslutninger baseres på et 

godt og oppdatert 

kunnskapsgrunnlag, jamfør 

nasjonale forventninger. 

(Fra kommunal 

planstrategi 2016-2020).   

KUNNSKAPSBASERT 
PLANLEGGING 
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gjennom 
overordnet 
planlegging.  

 Jordens og skogens 
produksjonsevne 
(bonitet) 

 Dyrkbarhet 

 Driftsmessige 
konsekvenser 

Natur-
mangfold 

Se på hvordan 
tiltak vil påvirke 
nasjonalt og 
regionalt viktige 
naturtyper. Se på 
hvordan man 
unngår 
oppstykking av 
områder ved styre 
mot allerede 
bebygde områder. 

Utredninger skjer med 
bakgrunn i opplysninger i 
naturbasen. 
Jf. naturmangfoldloven skal det 
i alle forslag til nye tiltak i 
kommuneplanen gis en 
vurdering og vektlegging av 
konsekvensene samlet for 
naturmangfoldet. 

Ta i bruk ulike kartdatabaser, 
lokal kunnskap, 
Miljøkonsulent i kommunen 
og lokal kunnskap. 

Trafikk-
sikkerhet 

Se på områder 
med trafikksikkert 
tilbud, tilgang på 
gang- og 
sykkelvei/fortau 

Sikre gode trafikksikre tilbud. I 
hvilken grad utbyggingen 
påvirker muligheten folk har til 
å gå til og fra skole, jobb, 
servicefunksjoner og handel. 
Hvordan vil foreslått arealbruk 
føre til økt transportbehov. 

Ta i bruk kartdatabaser, ulike 
regionale og lokale del- og 
temaplaner. 

Kultur-
minner og 
kulturmiljø 

Det tas kontakt 
med 
Fylkeskommunen 
for å se om 
områder bør 
settes av til 
hensynssoner. I 
hvilken grad vil 
foreslått arealbruk 
påvirke 
kulturminner og 
kulturmiljø.  

Konsekvensene av og 
konfliktpotensial ved 
planlegging av ulike tiltak. Se 
på kulturminner så vel som 
kulturmiljøer. 

Kulturminnemyndigheter 
uttaler seg om kulturminner 
i planområdene. 
Kartgrunnlag og kunnskap i 
Askeladden brukes, Regional 
plan for kulturminner 2013-
2017.  

Barn og 
unges 
oppvekst-
vilkår 

Se på registering 
av barnetråkk, 
tilgang på 
nærmiljøanlegg.  

Vurdere konsekvenser ved 
utbygging for nærmiljøanlegg, 
friluftsområder og trygge 
nærområder. 

Tilgang vurderes, det utføres 
kartlegging gjennom 
barnetråkk, vurderinger 
videreføres inn i 
detaljregulering 

Folkehelse
/ 
Friluftsliv 

Kartlegge viktige 
utfarts- og 
turområder, 
områder med støy 
og støv fra ulike 
virksomhet og 
veitrafikk. 

 I hvilken grad tiltaket 
ivaretar muligheter for 
friluftsliv og 
rekreasjon i 
nærområdet, direkte 
fra bolig. 

Ulike kartdatabaser, 
kartlegging, og ulike 
regionale og lokale del- og 
temaplaner. 
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 I hvilken grad tiltakene 
påvirker kommunens 
rus og 
kriminalitetsforebygge
nde tiltak. 

 I hvilken grad tiltaket 
medfører støy, støv og 
annen 
forurensning 
 

Kommunal
e 
tjenester/ 
Infra-
struktur 

Viktig kommunal 
infrastruktur 
tilknyttet VA og 
hovedplan for 
vann- og avløp. 
Se på skolekretser 
og 
nedslagsområder 

Vurdere konsekvenser og 
tilbud av kommunale tjenester 
og infrastruktur med tanke på 
eventuelle utbyggingstiltak.   

Hovedplan for vann- og 
avløp. Skolebruksplan. 
Analysere i forhold til 
nasjonale, regionale og 
kommunale lover og 
føringer. 

Infra-
struktur/ 
samferdsel 

Kartlegge 
eksisterende 
infrastruktur og 
behov for ny. 

Vurdere om det finnes gode 
nok tilbud til myke trafikanter, 
tiltak som kreves. Se om 
eksiterende infrastruktur 
krever utbygging, må allerede 
planlagt på plass først. 

Ta i bruk eksisterende 
kartgrunnlag og lokal 
kunnskap.  

Nærings-
arealer  

Se på områder for 
næringsareal. 
Kartlegge behov 
for ulike 
næringstyper og 
plassering av 
disse. Rett 
virksomhet på rett 
sted, med et 
differensiert 
tilbud. 

Hvilke ulike næringstyper 
passer ulike steder og hvilke 
konsekvenser støy, lukt og støv 
kan medføre. Se på 
nærområder i tilknytting til 
næringsområder. 

Utrede behov for ulike 
handel- og næringsområder. 
Strategisk Næringsplan. 

Mineral-
ressurser 

Se på hvordan 
planlagte tiltak 
påvirker 
mineralforekomst
er. Hva er 
kommunens 
ressursbehov og 
hva kan tilbys? 

Vurdere påvirkninger på 
mineralforekomster og 
eksisterende anlegg for uttak 

Kartdata hos NGU 

Tettsteds-
utvikling/ 
befolkning
s-
utvikling/ 
struktur 

Kartlegge 
bosetningsmønste
r og 
befolkningsutviklin
g hos unge og 
eldre. 

Vurdere bosetningsmønster og 
befolkningsmønster i ulike 
områder og 
befolkningssammensetning.  

Befolkningsanalyser/prognos
er, mulighet for 
fortetning/spredt 
bebyggelse. Se på regionale 
og nasjonale føringer, 
temaplaner. 
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Vann og 
vassdrag 

Vurdere hvordan 
drikkevannskilder, 
nedbørsfelt og 
vannressursene 
blir berørt.  

Hvordan vil tiltak komme i 
eventuell konflikt med 
vannressursene, vann og 
vassdrag. 

Ulike kartdatabaser, VA- 
avdeling. 

Risiko og 
sårbarhet 

Kartlegge sårbare 
områder og 
naturgitte 
risikoområder. Se 
på 
virksomhetsbasert
e risikoområder 

Vurdere hvilke områder som er 
utsatt for naturrisiko og ulike 
virksomheter som medfører 
potensiell fra, utarbeide ROS- 
analyse 

Ulike kartdatabaser 

 

Tema ROS Utarbeidelse 

Forurensing Tema med RADON, støy (næring og vei), 
grunnforurensning, luftkvalitet, sårbare fjorder 
(avløpsledninger m.m.) 

Klimatilpasning Tema med klimaendringer: havnivåstigning, 
overvannproblematikk,  

Levevilkår og folkehelse Tema med levekår, folkehelse, boligpolitikk  

Naturrisiko Tema med skred, løsmasser, kvikkleire, flom, 
erosjon. 
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Temaplaner 
I planprosessen vil det bli utarbeidet flere temakart. Disse vil benyttes som kunnskaps-, vurderings- 

og diskusjonsgrunnlag under prosessen. Det vil underveis vurderes hvorvidt noen av disse 

temaplanene skal inngå som del av det juridisk bindende plankartet, eventuelt være retningsgivende, 

samt inngå som grunnlag for vurderinger i forbindelse med nytt planarbeid og byggesaker. 

Temaplanene vil endres underveis i planprosessen.  

Tema Utarbeidelse 

Havbruk Temakart med områder for fiskebruk, herunder 
oppdrett og fiskeriressurser. Se også på 
sårbarhet, nye ressursområder. Utredninger 
skjer med utgangspunkt i registreringer gjort av 
«Kysten er klar», registreringer og 
grunnlagsmateriale samt kompetanse innen 
fiskeri og havbruksnæringen. 

Kulturminner,- miljø og- landskap Temakart med kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap (særegen byggeskikk/arkitektur, 
eldre bebyggelse, kulturhistorisk 
preg/elementer/landskapstrekk), SEFRAK. 
Datasett fra Askeladden og eventuell intern ny 
kartlegging, Regional plan for kulturminner 
2013-2017. 

Naturmangfold og naturmiljø Temakart som viser natur- og landskapsverdier. 
Fokus på viktige naturtyper (marine, utvalgte, 
truede, rødlista, vernede) og områder som er 
nasjonalt, regionalt og lokalt viktige. 

Infrastruktur og trafikksikkerhet Temakart med fokus på myke trafikanter, 
kommunal infrastruktur, nærhet til 
kollektivtilbud og knutepunkt, 
bredbåndsdekning,  

Sosial infrastruktur Skoleområder/dekningsgrad og avstand til 
bebyggelse, tettsteder/vekstområder (over tid), 
tilgang på nærlekeplasser/friluftsområder. 

Natur – og mineralressurser Temakart med eksisterende uttaksområder, 
potensial/behov for nye, områder for 
massedeponi (rene og forurensede), se på 
geografisk plassering/avstand i forhold til 
pressområder 

Landbruk Tema med ulike områder landbruk. 
Utgangspunkt AR5 med dyrka, dyrkbar, beite og 
produktivt skogsareal. Beholde 
sammenhengende landbruksareal 

Fritidsbebyggelse Tema med eksisterende fritidsbebyggelse og 
ikke bebygde områder avsatt i plan. 

Småbåthavn og naust/sjøhusområder Eksisterende og nye småbåthavn og 
naust/sjøhusområder. Avstand til bebyggelse og 
topografiske forhold. Se i sammenheng med 
ønskede byggeområder og avstand til nærmeste 
anlegg 
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Planprosessen 

Organisering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsgruppe:  

Formannskapet 

Prosjektansvarlig:  

Rådmann 

Sektormyndigheter 

Faglige 

ressurspersoner/ 

grupper 

Prosjektgruppe:  

Kommuneplanlegger 

Arealplanlegger 

Avdelingsleder 

forvaltning 

GIS/Kart-ansvarlig 

Virksomhetsleder 

strategi og utvikling 

 

 

Ekstern ressurs 

konsekvensutredning  

og ROS-analyse Referansegruppe:  

Virksomhetsleder 

teknisk 

Næringsrådgiver 

Landbrukssjef 

Miljøkonsulent 

Oppmålingsingeniør 

Bolig- og 

tilflyttingskoordinator 

2 politiske 

representanter 

Kommuneoverlege/ 

samfunnsmedisiner 

 

 



 
 

 
20 

Medvirkning og involvering 
Kommunen er forpliktet gjennom PBL å invitere til medvirkning og involvering fra mange ulike 

aktører gjennom planprosessen. Under listes tabeller som beskriver hvordan ulike aktører vil 

involveres. Gjennom gode medvirkningsprosesser ønsker kommunen å involvere så mange som 

mulig til å gi sine innspill og synspunkter til arealplanen.  

Invitasjon til innspill 

Gjennom å invitere til å gi innspill inviterer man innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner og 

andre interessenter til medvirkning.  

Kommuneplanens arealplan skal angi de overordnede arealdisponeringene i kommunen. Dette betyr 

at for eksempel enkeltstående tiltak eller bruksendring av enkelttomter ikke vil være en del av 

rulleringen. På bakgrunn av dette vil kommunen utforme skjema som innspillene skal registreres i. 

Her skal innspillene beskrives mer utdypende i forhold til ønsket omdisponering, slik at man har 

mulighet til å gi innspillene en grundig vurdering. Skjemaet vil gjøres tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside, samt i kommunens servicekontor. Prosjektgruppa vil kunne bistå i utfylling av skjema 

ved behov, på forespørsel eller ved åpne kontordager.   

Involvering av politisk nivå 

Hva Hvem Annet 

Dialog FSK Dialog FSK om oppstart av 
arbeid og utarbeidelse av 
planprogram. Diskusjon i 
forhold til politisk involvering og 
prosess.  

Prosess FSK Heldag med prosess. 
Gjennomgang fokusområder og 
rammer for arbeidet. 

Orientering KST Orientering om oppstart av 
arbeid.  

Politisk sak FSK og KST Politisk vedtak varsel om 
oppstart av planarbeid og 
planprogram ut på høring og 
offentlig ettersyn. 

Prosess KST Prosess etter vedtak om 
planprogram på høring. 

Politisk sak FSK og KST Fastsette planprogram. 

Orientering Politiske representanter i 
referansegruppa 

To politiske representanter 
følger arbeidet tett i tillegg til 
styringsgruppa. Valgte 
representanter er ordfører og 
opposisjonsleder. Disse vil 
motta ytterligere orientering om 
rådmannens innstilling under 
arbeidet. Dette for å kunne 
orientere politisk nivå, samt 
forberede politisk behandling.  
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Dialog FSK Gjennomgang og dialog 
angående utarbeidelse 
planforslag. Temabasert. 
Kontinuerlig gjennom 
innspillsperioden.  

Orientering KST Orientering om fremdrift og 
status på arbeidet.  

Politisk sak FSK og KST Vedtak om hvilke områder som 
skal inn i planforslaget.  

Politisk sak FSK og KST  Behandle planforslag og legge 
det ut på høring. 

Orientering FSK Orientering om innkomne 
merknader. 

Politisk sak FSK og KST Sluttbehandling og stadfesting 
av plan.  

 

Involvering av sektormyndigheter 

Hva Hvem Annet 

Regionalt planforum Sektormyndigheter Presentasjon varsel om 
oppstart av planarbeid og 
gjennomgang planprogram.  

Høring og offentlig ettersyn - 
planprogram 

Sektormyndigheter  Høring og offentlig ettersyn av 
planprogram. Uttalelser og 
merknader fra 
sektormyndigheter. 

Befaring og dialogmøte  Sektormyndigheter Invitere sektormyndigheter til 
dialog og befaringer på Frøya. 

Gjennomgang 
drøftingsutkast 

Sektormyndigheter Gjennomgang av 
drøftingsutkast før vedtak om 
1.gangs høring.  

Regionalt planforum Sektormyndigheter Presentasjon av planforslag.  

Høring og offentlig ettersyn – 
planforslag 

Sektormyndigheter Høring og offentlig ettersyn av 
planforslag. Uttalelser og 
merknader fra 
sektormyndigheter. 

Eventuelle dialogmøter Sektormyndigheter Dialog i forhold til merknader 
og evnt. innsigelser 

Eventuelle meklinger Sektormyndigheter Meklingsmøter ved eventuelle 
opprettholdte innsigelser.  
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Medvirkning  

Hva Målgruppe Annet 

Opprette dialogside på 
kommunens hjemmeside 

Alle Opprette dialogside på kommunens 
hjemmeside hvor alle dokumenter 
og informasjon om planprosessen 
offentliggjøres.  

Offentlig høring av 
planprogram 

Alle 
Formell høring i Frøya 
brukerråd, Frøya eldreråd, 
Frøya idrettsråd og Frøya 
ungdomsråd.  

Innhente høringsuttalelser fra alle 
innbyggere, og særlige grupper.  

Presentasjon lunsjmøte 
Frøya næringsforum 

Næringslivet Gi informasjon om oppstart av 
planarbeidet. 

Medieoppslag Alle Informere befolkningen om oppstart 
av planarbeid.  

Folkemøter  Alle Avholde folkemøter på spesifikke 
tema for innhenting av innspill. 
Annonseres på kommunens 
hjemmeside og i lokale media.  

Dialog næringslivet Næringsaktører Besøksrunde næringsaktører 
Workshop 

Involvering barn og unge Barn og unge Gjennomføre Barnetråkk-
undersøkelser ved 
barnehage/oppvekstsentre.  

Åpne kontordager Alle Alle interesserte kan avtale tid for 
avklaringer og bistand i forhold til 
planarbeidet og innspill. 

Offentlig høring av 
planforslag 

Alle 
Formell høring i Frøya 
brukerråd, Frøya eldreråd, 
Frøya idrettsråd og Frøya 
ungdomsråd. 

Innhente høringsuttalelser fra alle 
innbyggere, og særlige grupper. 

Folkemøter Alle Holde folkemøter i grendene for 
gjennomgang av høringsforslag 

Medieoppslag Alle Informere om at planforslag ligger 
ute på høring.  

Offentliggjøring av vedtatt 
plan  

Alle Offentliggjøring 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forslag fremdriftsplan – kommuneplanens arealdel 
 2017 2018 2019 

Aktivitet Måned 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 

Planprogram 
Vedtak om 
planoppstart og 
forslag til 
planprogram sendes 
til høring – FSK og 
KST. 6 uker 

 
 

                    

Regionalt planforum                      

Merknads-behandling 
og revidering 
planprogram 

                     

Fastsette planprogram 
– FSK og KST 

    
 

                 

Utarbeidelse kommuneplan 
Fase 1: Utredning 
-Kunnskapsgrunnlag 
-Innspill 
-Involvering og    
medvirkning 
-Konsekvens-utredning 

                     

Politisk behandling av 
innspill – FSK og KST 
vedtar hva som skal 
innarbeides i 
høringsutkast 
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Fase 2: Utarbeide 
plandokumenter 
-Planbeskrivelse 
-Plankart 
-Planbestemmelser 

                     

Gjennomgang 
drøftingsutkast med 
sektormyndigheter 

                     

1.gangs behandling i 
FSK og KST: Vedtak om 
høring og offentlig 
ettersyn. 6 uker. 

                 
 

    

Medvirkning og 
involverings-prosesser 
- høringsforslag 

                     

Regionalt planforum                      

Fase 3: 
Etterbehandling 
høring og offentlig 
ettersyn 
-Merknads-behandling 
-Dialog 
sektormyndigheter 
-Revidering 
plandokumenter etter 
høring 

                     

Sluttbehandling FSK 
og KST 
 

                     



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Skarsvåg Arkiv: C56  

Arkivsaksnr.: 16/2738    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Kommunestyret 

 

BEVARING -  GAMMELSKOLEN SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret gjør intensjonsvedtak med sikte på at gammelskolen Sistranda flyttes til 

sørsiden av Frøya kultur- og kompetansesenter, og rehabiliteres/restaureres til en fremtidig 

arena for kulturrelaterte aktiviteter, bl.a. museums- og utstillingslokaler. 

  

Endelig vedtak fattes når arbeidsgruppa kommer tilbake med en totalkostnad på flytting og 

bevaring, når alle priser er innhentet. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

 

Tilstandsrapport 

 

Saksopplysninger:   

 

Formannskapet vedtok den 06.12.16 å rive Gammelskolen Sistranda. 

Kommunestyret vedtok den 26.01.17 å utsette saken i påvente av ferdigstillelse av 

Handlingsplan/Tiltaksplan for kulturminner i Frøya kommune. 

Formannskapet vedtok den 18.04.17 Handlingsplan kulturvern i Frøya kommune. 

 

Virksomheten Kultur og næring har fått mandat til å jobbe med de prioriterte tiltakene i 

Handlingsplan Kulturvern. Tiltakene er satt inn i ei tidslinje, som kan ses på som en 

fremdriftsplan. Handlingsplanen er utarbeidet med bakgrunn i vedtatte Kulturplan 2014-2019 

og Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Det er nedsatt en arbeidsgruppe innad i 

virksomheten som nå jobber med dette. 

 



 
 

Gammelskolen Sistranda er en bygning av stor kulturhistorisk verdi på Frøya. Den ble oppført 

rundt 1878, og er sammen med bedehuset blant de eldste bygningene i kommunesenteret. 

Gammelskolen Sistranda er for øvrig den eldste skolebygningen på Frøya, som fortsatt står. 

 

Flytting av gammelskolen: 

Gammelskolen står i dag midt i skolegården ved Sistranda skole. Bygget er avsperret med 

høye gjerder, og har ingen funksjon slik det står i dag. Arbeidsgruppa som jobber med 

Handlingsplan Kulturvern ønsker å flytte gammelskolen til sørsiden av Frøya kultur- og 

kompetansesenter. Dette er en strategisk god plassering av bygget med hensyn til fremtidig 

planer for bygningen. 

 

 

 
 

 

 

Bruksverdi: 

Å ta vare på gammelskolen vil ha en stor og viktig kulturhistorisk verdi for frøyværingen: 

«Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme 

fremtiden» (Simone Weil). 



 

Arbeidsgruppa ser imidlertid en stor bruksverdi i gammelskolen, langt utover det og «bare» 

bevare bygningsmassen. Arbeidsgruppa ønsker å gi gammelskolen et «nytt liv», ved å være en 

aktiv arena for kulturhistorie, identitet, formidling, kunnskap og kompetanse. Arbeidsgruppa 

ønsker å etablere et museum/utstillingslokale i gammelskolen. Dette skal administreres og 

driftes av Frøya kulturhus i samarbeid med Frivillighetssentralen.  

Et museum/utstillingslokale vil komme både innbyggerne, handelsstanden, næringslivet og 

ikke minst turister og tilreisende til gode.  

Det ligger i tillegg en lønnsomhet i dette, i form av salg av opplevelsespakker, utleie av galleri 

til kunstutstillinger osv. Sist men ikke minst så vil dette være i tråd med kulturplanen og 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Frivillighetssentralen vil kunne flytte sin administrasjon fra Næringens Hus og til 

gammelskolen. Dette vil spare Frøya kommune for fremtidige leiekostnader.  

I Saksnr 163113 budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsprogrammet 2017 - 2020 

Frivillighetssentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av 2017. 

 

 

Byggets tilstand: 

Det er foretatt en tilstandsvurdering, denne er vedlagt.  

Man kan ut fra denne tolke at bygget er i god forfatning. Det er videre innhentet 

kostnadsoverslag på rehabilitering/restaurering. 

Arbeidsgruppa jobber videre med planlegging av flytting, og kommer tilbake med en 

totalkostnad når alle priser er innhentet. 

 

 

Vurdering: 

 

Det er rådmannens oppfatning at en flytting av Gammelskolen til sørsiden av Frøya kultur- og 

kompetansesenter, for fremtidig etablering av kulturrelaterte aktiviteter som museums- og 

utstillingslokaler, er i tråd med kommunens overordna planverk (Kulturplan 2014-2019) 

Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027). 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kulturplan (2014-2019) 

Kap. 1.4 – Verdigrunnlag og målsettinger 

Kap. 5.3 – Kulturvern og museum 

 

Kulturplanen ber om at kommunen skal vurdere hvordan man best kan sikre slike bygninger, 

og ikke minst gi dem en spennende og aktiv framtid. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027) 

Samfunn, næring og kultur – Frøya ivaretar kulturarven 

 

 

 

 



NITOTakst
- tryggere eiendomshandel

Tilstandsrapport
Med arealmåling

Gammelskoten Benevnelse BRA
7260 SISTRANDA Gammelskolen 78 m2

Gnr. 21 Bnr. 51 Snr. 1620

1620 Frøya kommune

Byggeår1953

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk http://takstverifiserma.nito.no

Oppdragsnr. 404 396
Befaringsdato 08.03.2017
Rapportdato 25.04.2017

Rapportansvarlig Byggmester Magne Nygard
Takstingeniør: Lorentz Magne Nygard
7260 SISTRANDA

Tlf. : 91300376
E-post: lm-nyga@online.no



NITOTakst
- tryggere eiendomshandel

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport og dens avgrensninger

Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig relevante for eiendommen. Det
understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers
undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke
tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som
takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning for
eiendommen.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader
og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av

konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i frå sine faglige

kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var
korrekt.

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi
tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette

gjelder setv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

Takstrapporten
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst

og er utført i henhold til NITO's instrukser.

Om takstingeniøren
NITO Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god
kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering. Etter å ha
gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet
Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet
Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er
omsatt, velger du a la en takstingeniør frå NITO Takst utføre en
Tilstandsrapport.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i
Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424
(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkeise er i
tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne
standarden på følgende måte:

. Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer

. Tilstandsgrad 1: Svake symptomer

. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer

. Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total
funksjonssvikt)

Befaringen
NS 3424 har undersøkelsesnivåer frå 1-3. Denne rapporten er basert på
undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.
l praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
. Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske

inngrep (f. eks. riving).
. Inspeksjon blir kun utføn på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For

eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede
gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle
tilsi det.

. Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre
synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke
omtales i rapporten.

. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.
Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.

. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon,
piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

. Yttertak inspiseres normalt frå loft/innsiden og utvendig frå bakken eller
frå stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.

. Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres
dersom annet ikke er nevnt.

. Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten
forhåndskunnskap om objektet.

. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for
fuktighet, blir spesielt inspisert.

. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i
rapporten.

Levetidsbetraktninger
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien
Byggforvaltning februar 2010, 700. 320 "Intervaller for vedlikehald og
utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i
rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er
angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid
avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for
eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere
noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk,

økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.
Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Tilleggsundersøkelser
Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal
besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige
godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker
påkrevet.

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan
kommenteres ut frå helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å
konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om
det.

Andre uttrykk og definisjoner
Tilstandsgrad fTG): Uttrykker tilstanden ti] objektet med utgangspunkt i et

definert referansenivå.

Referansen ivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet
vurdert ut frå alder og normal bruk.

Svikt: Et negativt awik mellom observert tilstand og
referansenivået.

Stikktakninger Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp
av små stikk med en spiss gjenstand.

Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en
bygningsdel, vurdert ut frå de normale påvirkninger
og det materiale som objektet består av.

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt
benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til
referansenivået, gradert i forhold til awik frå
referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet
om Rapporten? struktur.

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder
det en begrensning i befaringsmetoden slik at
befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet
ikke inngår.

Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter
fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi
tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for
ny befaring og oppdatering.
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NITOTakst
- tryggere eiendomshandel

Tilstandsrapport

Egne premisser
Oppdraget er utført av en uavhengig NITO takstingeniør, som følger det regelverk og de etiske regler NITO Takst har fastsatt for medlemmene.
Rapportens referanse er knyttet opp mot NS 3424.
Tilstand (referanse) relateres til når bygningen ble tatt i bruk.
Forskriftens referanse er gjeldene Plan-og bygningslov m/teknisk forskrift gjelder ved oppføringspunkt. Awiksforhold ift. dagens forskrift kan kommenteres.
Oppdraget omfatter: Byggets tekniske tilstand.
Befaringen ble gjennomført: 08.03. 2017, det ble da oppdaget vannlekasje på krane ved servant i klasserom.
Det ble gitt beskjed om at vannet måtte stenges umiddelbart slik at vannskaden pé gulvet ble stoppet.

Ny befaring den 28.03.2017: Vannet er enda ikke stengt av, vannskaden har nå eskalert til å omfatte store deler av gulvet i klasserommet, skillevegg mellom
klasserom og gulv i innergang/kontorer.

Demontert tømmerbygning på Kvisten
Vinduer og dører må påregnes omfattende restaurerig, tømmervegger/gulv er godt brukbart, en del réteskader i hjørner, dårligst er bunnsvill den må mest
sansynlig skiftes ut.
Det er umulig å gi en helt korekt tilstandsrapport på materialene da alt ligger tilfeldig stablet.

Eiendomsopplysninger
Adresse

Postnr. /sted

Kommune

Hjemmelshaver

Rekvirent

Befaringsdato

Tilstede / opplysninger gitt

Gammelskolen

7260 SISTRANDA

1620 Frøya

.

L.Gnr ^ 21 Bnr l 51 Fnr TsnTT 1620

Frøya kommune

Frøya Kommune v/ Mona Skarsvåg

08.03.2017

Svein Ronny Skjønhals, undertegnede

Bygningar på eiendommen

Type bygg

(Gammelskolen

Byggeår

1953

Rehab./ombygd år

Dokumentkontroll

Det ble ikke fremlagt noen form for dokumenter.
På forespørsel frå takstmann om utfylling av egenerklæringsskejema ble dette awist frå Frøya kommune.

Andre opplysninger
Ingen opplysninger av betydning ble meddelt takstmannen.

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Arealopplysninger
Arealmélingene i denne rapporten har N53940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med
arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger"
eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" fås ved henvendelse til takst@nito.no.
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NITOTakst
- tryggare eiendomshandel

Tilstandsrapport

Gammelskolen
hf:

"~T~
Bruttoareal l Bruksareal (BRA)

i Sum 93 78 78

Romfordeling

Klasserom, hall/yttergang,
mellomgang, 3 kontorer

Sekundære rom

_!_"_

Sum alle bygninger 93 78 78

Kommentarer til arealberegningen

Takkonstruksjon:
Sperrer, leåser, midtdrager.skifer som yttertak.
3 meter av midtdrager i kaldtloft mot nord-vest bør skiftes pga. angrep av borebiller (redusert med 20%), gjeder også en del leåser.
Takbjelker i klasserom har en nedbøying på ca. 7-10 cm ( for lange spenn)
Vinduer:

Stort settt i god stand, 2 koblavinduer mot nord-øst er knust bør skiftes.
Innvendig dører:
Dører frå byggeår, trenger vedlikehald, samme med ytterdør, (eventuell skifte alle dører)

Innvendige flater
Klasserom: Malt himling (synlige bjelker), matte vegger, vinyl på gulv
Vannskade ved servant i klasserom, må påregne å skifte ca. 10 m2 gulv.
Yttergang: Hvit takess i himling, malt panel på vegger, vinyl på gulv.
Mellomgang: Akustikkplater i himling, malt/panel på vegger, laminat på gulv
Kontor/musikkrom: Himling og vegger akustikkplater, laminat på gulv,

Bygget er uisolert, el-anlegg bør oppgraderes, Etterisolerin og el-oppgradering er ikk medtatt i prisoverslaget.
Dette kan fort utgjøre kr 2 til 300000,-

Spesielle forhold

Tomt / område / miljø
Tomteareat Type tomt Eiet

Sted og dato
Sistranda, 24. 04. 2017

£^Cf:^\^/^-. ^^!i^^ . ^C-i&f^^fr-^-

Lorentz Magne Nygard
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NITOTakst

Byggdeler

Skole

Beskrivelse Ant. Timer Enhet Materialer / Arbeid Sum

Ny ytterdør inkl. listing og arbeid 1,00

Innvendige dører inkl. listng og arbeid 2, 00

Vinduer 1, 3x1, 6 inkl. listing og arbeid 2,00

Riving og fjerning av akkustikkplater i musikkrom 1,00

Fjerning av div. belegg og plater i klasserom 37, 00

Reprasjon av bjelkelag/ undergulv etter vannskade (antatt) 1,00

Div utskifting i takkonstruksjon etter borebille angrep 1, 00

Nye himlingsplater og ellekter i klasserom og kontor 72, 00

Takliste, gulvlister, dør og vinduslister alle rom inkl. arbeid 1,00

Nedtaking av takstein/skifer, rensing av yttertak for gammel 135, 00
papp og lekter, ny papp og lekter, remontering av takstein

Reprasjon av himling i klasserom 1, 00

Rigg, stillaser, transportr, uforutsett 1, 00

100:00

stk

stk

stk

stk

m2

rs

rs

m2

rs

m2

rs

rs

11 000,-

6400,-

11700,-

6000,-

5 180 / -

8000,-

8000,-

12 442 / -

15000,-

216000,-

5000,-

20 æo/-

11 000,00

6 400,00

11 700, 00

6000, 00

5 180, 00

8000, 00

8 000, 00

12 441, 60

15 000,00

216000,00

5 000, 00

20 000,00

100:00 kr 324 722

Inkl. mva: kr 405 902

Total

Rigg og drift

Skole

Total

Materialer

324722

kr 324 722

Arbeid Diverse

6000

Sum eks mva
6000

324722

kr 6 0001 kr 330 700

MVA
1500

81180

Sum inkl mva
7500

405 902

kr 82 6801 kr 413 400

- Vær oppmerksom på at det bevisst gjøres automatiske avrundinger av beløp/totaler i rapporten som kan føre til visse avvik ved sumnnering.

Underskrifter

Sted/Dato

Sistranda ,
24.04.2017

Takstingeniør

y^^.^L /^u-y^^t^
/

" .^
^^yt:^'.iy/^

/ /

Utskr. dato:

Side:

ID/Refpransp-

25.04. 2017
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: PLAN 1620201501  

Arkivsaksnr.: 15/74    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SÆTERVÅGEN - REGULERINGSPLAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan for Sætervågen, som vist på plankart datert 03.05.17 og planbestemmelser og 

planbeskrivelse datert 03.05.17. 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 03.05.17 

2. Planbestemmelser, datert 03.05.17 

3. Plankart, datert 03.05.17 

4. Sammendrag innkomne merknader 2. gangshøring  

5. Sammendrag innkomne merknader begrenset høring 

6. ROS- analyse, datert 03.03.17 

7. Uttalelse Statens vegvesen og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, datert 07.10.16 

8. Uttalelse Kystverket, datert 11.10.16 

9. Uttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 02.09.16 

10. Uttalelse Frøya Hitra Fiskarlag, datert 11.09.16 

11. Uttalelse advokatfirmaet Arntsen de Besche 05.10.16 

12. Uttalelse Mona Nordhammer Tørum og Jon Arne Tørum 10.10.16 

13. Uttalelse Statens vegvesen begrenset høring, datert 17.04.17 

14. Uttalelse Kystverket begrenset høring, datert 04.04.17 

15. Uttalelse begrenset høring Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, datert 04.04.17 

16. Uttalelse begrenset høring Arnhild Herrem på vegne av Mona Nordhammer Tørum og 

Jon Arne Tørum, datert 07.04.17 

17. Uttalelse begrenset høring Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 30.4.17 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, datert 08.03.17 

2. Kart som viser arealmessig berørte eiendommer 

3. Teknisk plan for kaiutbyggingen 

4. Oppsummering av høringsuttalelser etter første gangs offentlig ettersyn 

 



Saksopplysninger:   

Reguleringsplan for Sætervågen er utarbeidet av Norconsult på vegne av tiltakshaver Frøya 

kommune. 

 

Frøya kommune ønsker å tilrettelegge Sætervåg-området for videre utvikling av 

fiskerinæringen samtidig som andre eksisterende arealinteresser i området som rutebåtanløp, 

boliger samt fritidsbebyggelse med tilhørende båttrafikk, skal ivaretas. 

 

Hensikten med plan er å få til en reguleringsplan for området. Området er i dag regulert av 

kommuneplanens arealdel. Kystverket har gitt tilsagn om tilskudd til utbedring av fiskerihavna 

i Sætervågen bl.a. under forutsetning av godkjent reguleringsplan. 

 

Planforslaget har vært ute på to høringsrunder og en begrenset høringsrunde. Det er foretatt 

noen justeringer av planforslaget etter innkomne merknader i høringsrunde to og den 

begrensede høringen.  

 

Reguleringsplanforslaget er videre utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelse. 

 

Planområdet og forhold til overordnet plan: 

Området er i dag regulert gjennom kommuneplanens arealdel. De sjønære landarealene på 

vestsiden av vågen er avsatt areal for næringsbebyggelse, LNFR-areal og adkomstveger. I 

sørenden av vågen er det LNFR- samt vegareal (Strandavegen og Myrhaugvegen). På 

østsiden av vågen er det lagt til rette areal for næringsbebyggelse, annen bebyggelse 

(sjøhus/naust), LNFR-areal samt vegareal (Dyrøyvegen). Størstedelen av sjøarealene er 

planlagt til havn. Unntaket er ei eksisterende småbåthavn øst i vågen som er avsatt som 

småbåthavn. 

 

Planområdet grenser til reguleringsplan for Dyrøy boligfelt i vest, Setra og Strømsholmen i 

sør og Dyrøy fergekai i øst. Planforslaget vil ved nordre utkjøring fra Setra og Strømsholmen 

overlappe en del av veien. 

 

Beskrivelse av plan:  

Reguleringsplanen for Sætervågen skal sikre tilstrekkelig areal til fortsatt positiv utvikling av 

fiskeindustrien i området, herunder nødvendige havner og farleder. Samtidig skal planen sikre 

areal til andre eksisterende interesser innenfor planområdet.  

 

Planformål er:  

 

Bebyggelse og anlegg  

 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS)  

 Industri (BI)  

 Uthus / Naust / Badehus (BUN)  

 Industri / Lager (BKB)  

 Næring/tjenesteyting (NT)  

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 Kjøreveg - offentlig veg (SKV)  



 Fortau (FOR)  

 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)  

 Havn (SHA)  

 Kai (SK)  

 

Grønnstruktur  

 Naturområde (GN)  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  

 Ferdsel (VFE)  

 Havneområde i sjø (VHS)  

 Ferdsel / Havneområde i sjø (VKA)  

 

Hensynssoner  

 Faresone – Høyspenningsanlegg (H370)  

 

Hovedatkomst vil til planområdet vil fortsatt være fv. 431. Det reguleres inn gang- og 

sykkelvei langs med hele fv.431 innfor planområdet. Dette innebærer brokryssing hvor dagens 

bil bro er.  

 

Formål fra kommuneplanens arealdel er forsøkt videreført i stor grad. Fordi Sætervågen er 

fiskerihavn så er det lagt stor vekt på å tilrettelegge for denne næringen. Områdene for 

bolig/fritidsbolig har ikke vært særlig vektlagt, men eksisterende bygg er videreført med 

formålsområder og det er lagt inn noe ekstra areal mot Dyrøy boligfelt. 

 

To områder på vestsiden av vågen er lagt inn med formål industri/lager. Område her er i 

kommuneplanens arealdel lagt inn som naust. Omregulering i til Industri/lager bygger her på 

klausulerte grunneiererklæringer for eiendommene til Kystverket. Deler av eiendommene er 

etter tinglyste rettigheter avsatt til fiskeriformål. Rådmannen har synliggjort dette gjennom 

plankart og planbestemmelser, ved å regulere områdene til Industri/lager. Område BKB 1 har 

redusert byggehøyde av hensyn til beboere sør i planområde.  

 

Det er lagt vekt på å videreføre en del av naustområdene slik at det vil være mulig å oppføre 

sjøhus/naust for grunneiere innenfor planområde. Dette er i tråd med kommunens strategi for 

å samle denne typen bebyggelse, men også for å videreføre den bruken og aktiviteten som har 

vært, og er i Sætervågen. Rådmannen har lagt vekt på å finne en balanse gjennom 

eksisterende bruk og tilrettelegging til fiskerinæringen, på begge sider av vågen. Planforslaget 

legger opp til en differensiert og blandet bruk i område med tanke på næringsaktivitet, og for 

private.   

 

Virkninger av plan: 

I forbindelse med melding av planoppstart har rådmannen vurdert at planen ikke faller 

innenfor forskrift om konsekvensutredning. 

 

Planområdet viderefører i stor grad mye av formålsområdene satt i kommuneplanens areadel. 

Planen definerer nærmere de ulike bruksområder og formål planen skal legge opp til. Den tar 

også for seg en del privatrettslige og klausulerte områder Kystverket har innenfor 

planområdet. 



 

Det er satt støy krav for industriområdet, slik at man ikke før døgnkontinuerlige aktivitet i 

området. Dette er gjort for å ivareta beboerne i Dyrøy boligfelt og området avsatt til 

bolig/fritid mot vest i plan. Det er også lagt inn bestemmelser som skal ivareta estetikk. 

I plan er havneområdet forelagt industri/fiskeriaktivitet. Det åpnes ikke for flytebrygger 

tilknyttet fritidsbåter. Fritidsbåter vil ikke kunne ankre opp innenfor det planlagte 

havneområdet i sjø. Det er avsatt en større småbåthavn innenfor reguleringsplan for Setra- 

Strømsholmen. 

 

Det kan bli noe økt trafikk i området som en konsekvens av utvidelsen i industriarealet. Det er 

lagt inn gang- og sykkelvei langs med hele fv. 431 som et trafikksikkerhetstiltak. Den største 

økningen av trafikk vil bli i sjø innenfor havneområdet. 

 

ROS- analyse: 

 

I ROS- analysen som er utarbeidet er det identifisert i hovedsak to faremomenter pluss noen 

mindre, innenfor planområdet. Dette relateres til havnivåstigning og fare for ulykker i sjø. For 

mer utdypende analyse og vurderinger, se vedlegg ROS- analyse. 

Forebyggende og risikoreduserende tiltak er: 

 Det forutsettes at det tas hensyn til fremtidig havnivå, som beskrevet i notatet i 

vedlegg 2, ved prosjektering og oppføring av nye bygg og konstruksjoner i 

planområdet. For at kravet i TEK 10 for sikkerhetsklasse F2 (boligbygg) med 200-års 

returperiode skal vurderes som ivaretatt, bør det legges til grunn et stormflonivå på 

299 cm over NN2000. 

 Det forutsettes at bygg prosjekteres i henhold til dimensjonerende vindlaster og at det 

etableres gode og fremtidsrettede løsninger for håndtering av overvann i planområdet. 

 Eksisterende VA-ledninger på planområdet må kartlegges og hensynstas under 

utbyggingen. 

 Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under 

anleggsarbeidet. 

 

Merknader etter andre gangshøring og offentlig ettersyn og begrenset høring: 

 

Det vises til vedlegg Sammendrag innkomne merknader 2. gangshøring og vedlegg Sammendrag 

innkomne merknader begrenset høring for mer utfyllende oppsummering av innkomne 

merknader.  

 

2. gangshøring og offentlig ettersyn: 

 

Statens Vegvesen: Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av 

trafikksikkert tilbud for myke trafikanter, før næringsområde og det nye boligområde bygges 

ytterligere ut. 

Kommentar: Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse i § 4.3. Boligområde BFS1 kan ikke bygges 

ut før regulerte gang- og sykkelvei er opparbeidet. 

 

 

Fylkesmannen i Sør Trøndelag: ROS- analysens risikoreduserende tiltak ifm. havnivå og 

stormflo, samt vind, synliggjøres i planbestemmelsene. Det bør gjøres en vurdering av støy i 



forhold til ny/mer næringsvirksomhet og trafikk i planområdet. Det bør tas inn planbestemmelser 

som sikrer boligområdet mot støy, jfr. T-1442/2012. 

Kommentar: ROS vurdering innarbeidet i planbestemmelsene. Vurdert til å generere relativt lite 

støy fra land. Topografi gjøre at bolig ligger høyere i terrenget og i mindre grad støyutsatt. Det 

er tatt inn bestemmelse for boligområde BFS1, § 3.3, i henhold til T-1442/2012. 

 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 

Kulturminneloven. 

Kommentar: Tatt inn i bestemmelse § 3.1 

 

Kystverket: Plankart må påføres koordinater, rutenett og koordinatsystem. Manglende og ikke 

overensstemmelse mellom formålskoder i planbestemmelser og plankart. §§ 3, 5.2, 6.5, 8, 8.2 

fellesbestemmelser må revideres i henhold til tilbakemelding. Arealplaner som omfatter sjø, bør ha 

bakgrunnskart både fra landkart og sjøkart.  

Kommentar: Det er gjort en rekke revideringer og presiseringer i planbestemmelsene i henhold 

til merknader. Plankart er revidert i henhold til merknader.  

 

Jon Arne Tørum og Mona Nordhammer Tørum: Frøya kommune bør si ja til vårt første 

innspill, jfr.11.04.11, som omfatter sjønært turistvirksomhet m/overnatting. Tomt nord for 

klausulerte område gis status som næring/tjenesteyting (NT) tilsvarende eiendom 60/67. 

Nausttomt beholdes jfr. kommunestyrevedtak 0126/05. For en helhet gjør om de siste 10 meterne 

fram mot nabo i nord til sjøhus/naust. 

Kommentar: Tas ikke inn i plan. Ønsket bruk er ikke i tråd med plan for fiskerihavna og 

klausuleringen til Kystverket. Formål opprettholdes og Nausttomt beholdes i henhold til 

klausulering til Kystverket. 

 

Britt Ohrø og Jan Ryen v/ advokatfirmaet Arntzen de Besche: Merknadene går i hovedsak på 

regulering av området rundt deres bolig og øvrige bebyggelse. Det er ikke ønskelig at områdene 

foran deres bebyggelse reguleres til blant annet industri/lager. Det er regulert inn vei som er 

ødeleggende for eiendommen og vil medføre mye trafikk.  

Kommentar: De fleste kommentarene er ivaretatt gjennom planforslaget. For å imøtekomme 

merknader er det lagt inn krav om at det skal sikres sjøtilgang for berørte naust/sjå langs med 

vei, område BKB2 er lagt inn med lavere byggehøyde, det lagt inn krav med tanke på utforming 

og fargesetting på industri/lager område.  

 

Begrenset høring: 

 

Statens Vegvesen: Faglig råd om at innregulerte gang- og sykkelvei endres til fortau. Eierskap til 

fortau/gang- og sykkelveg bør tas inn i planbestemmelsene. 

Kommentar: Gang- og sykkelvei er endret til fortau i tråd med Statens vegvesens anbefaling. Det 

er satt krav om at fortau bygges med kantstein mot vei og at fortau er offentlig.  

 

Jon Arne Tørum og Mona Nordhammer Tørum: Kan ikke akseptere at naturtomtene som ble 

gitt i erstatning ved avkall av areal til fergeleiet blir regulert til industri/lager. Mener arealet ikke 

omfattes av grunneiererklæring til Kystverket og at kommunen ikke har anledning til å regulere på 

bakgrunn av slike avtaler. Ønsker primært at arealet blir regulert til naust/sjøhus eller at 

hjemmelshaver får rettigheter til oppføring av dette. 

Kommentar: Det er lagt inn naustområde på grunneiers tomt, som strekker seg opp mot 

nabotomt i nord. Naustområde er strekker seg fra klausulerte del av tomte fram til nabotomt. Det 

vil her være mulighet for å sette opp naust. 



 

Endringer i plan: 

 Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse i § 4.3. Boligområde BFS1 kan ikke bygges ut før 

regulerte gang- og sykkelvei er opparbeidet 

 ROS- analysens risikoreduserende tiltak ifm. havnivå og stormflo, samt vind, synliggjøres i 

planbestemmelsene er innarbeidet i planbestemmelsene. 

 Det er gjort støyvurderinger fra næringsvirksomhet. Det er tatt inn bestemmelse for 

boligområde BFS1, § 3.3, i henhold til T-1442/2012. 

 Aktsomhetsplikten etter § 8 i Kulturminneloven tatt inn i bestemmelse § 3.1. 

 Plankart påført koordinater, rutenett og koordinatsystem. 

 Formålskoder (bokstaver) SHA, SK og VHS må påført i plankartet. 

 Bestemmelser § 3.7 revidert i henhold til tilbakemelding Kystverket. 

 Bestemmelse § 5.2” Kaifront” påført i plankartet. 

 Naustområde nord for BKB 2 tatt inn. 

 Ivaretakelse av eksisterende naust/sjå gjennom bestemmelse § 6.1, andre ledd (o_SKV2). 

 Begrensninger på byggehøyde i område BKB 1, jfr. § 5.5 

 Gang- og sykkelvei endret til fortau, se §§ 4.2 og 6.2. 

 

Vurdering: 

Planforslaget har vært på 2. gangs høring og vært lagt ut til begrenset høring i tre uker. Det er 

kommet inn en del merknader fra henholdsvis offentlige myndigheter og noen berørte private 

innen planområdet. Justeringene som er gjort følger i hovedsak tilbakemeldingene fra 

Kystverket, Statens vegvesen og grunneiere på henholdsvis gnr. 60, bnr. 8 og gnr. 60, bnr. 

10/19/49. Endringene i planmateriale er prøvd imøtekommet alle parter så godt som det lar 

seg gjøre. For grunneier i området er så langt som det lar seg gjøre prøvd justeringer som 

sikrer deres eiendom og bo kvalitet, samtidig som man tilrettelegger og opprettholder 

Sætervågen som primært en fiskerihavn. Innsigelsen fra Statens vegvesen er imøtekommet 

ved å legge inn rekkefølgekrav. Regulerte gang- og sykkelvei/fortau skal opparbeides før 

boligområde BFS2 bebygges.  

 

Planen ivaretar ellers i hovedsak fiskeriinteressene i Sætervågen, og det er derfor lagt opp til 

industri/lager og kaivirksomhet innenfor planområdet. Nye offentlige kai- og havneareal, nye 

planlagte industriareal samt prioritering av fiskebåttrafikk i det planlagte havneområde i sjø vil 

samlet sett legge forholdene svært godt til rette for en positiv utvikling av fiskerinæringen i 

Sætervågen. Alle hovedelementene er så langt det er mulig ivaretatt i reguleringsplanforslaget. 

Hovedprioriteten er å sikre areal til å videreutvikle fiskerihavnvirksomheten. Planlagt 

arealbruk må også sees i sammenheng med de tre tilgrensende reguleringsplanene, slik at man 

ikke får tilgrensede formålsområder som ikke er forenelig med hverandre. 

 

Det er gjort en del endringer i planforslaget etter andre gangshøring og begrenset høring. 

Rådmannen har i størst mulig grad prøvd å imøtekomme private grunneiere så vel som 

sektormyndigheter, slik at man har fått utformet et planforslag som ivaretar det bredde laget 

av samfunnsinteresser innenfor planområde. En del av områdene  

 

 

Konklusjon: 

På bakgrunn av overstående vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Sætervågen, som vist på plankart datert 03.05.17 og planbestemmelser og planbeskrivelse 

datert 03.05.17. 



 

Forhold til overordna planverk: 

Planforslag følger i hovedtrekk de formål og bestemmelser satt i kommuneplanens arealdel. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Planforslaget vil medføre noen kostander i tilknytning til opparbeiding av infrastruktur, drift 

og vedlikehold.  
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Forord 
 

 
 
 

Denne reguleringsplanen gjelder tilrettelegging av sjø- og landareal i 
Sætervågen på Dyrøya for fiskeriformål. 

Reguleringsplanen består av følgende: 

•   Reguleringsplankart i målestokk 1:1000 (A2), datert 08.03.2017 
 

•   Reguleringsbestemmelser, datert 08.03.2017 
 

•   Planbeskrivelse, datert 03.05.2017 
 

Plankart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. Planbeskrivelsen 
orienterer om ulike forhold ved planen bl.a konsekvenser for ulike interesser. 

 
Følgende vedlegg følger planen: 

 
•     Kart som viser arealmessig berørte eiendommer (vedlegg 2) 

 
•     Teknisk plan for fiskerihavnanlegg (vedlegg 3) 

 
•     ROS-analyse (vedlegg 4) 

 
•     Oppsummering av høringsuttalelser etter første gangs offentlig ettersyn 

(vedlegg 5) 
 

•     Oppsummering av høringsuttalelser etter andre gangs offentlig ettersyn 
(vedlegg 6) 

        
       Oppsummering av høringsuttalelser etter begrenset høring (Vedlegg 7) 
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1 Bakgrunn – Hensikt - Mål 
 
 
1.1         BAKGRUNN 

 
Frøya kommune ønsker å tilrettelegge Sætervåg-området for videre utvikling av fiskerinæringen 
samtidig som andre eksisterende arealinteresser i området som rutebåtanløp, boliger samt 
fritidsbebyggelse med tilhørende båttrafikk, skal ivaretas. 

 
Kystverket har gitt tilsagn om tilskudd til utbedring av fiskerihavna i Sætervågen bl.a. under 
forutsetning av godkjent reguleringsplan. 

 
Kommunen satte derfor i gang en reguleringsplanprosess for området i 2012 bl.a. basert på vedtatt 
kommuneplanens arealdel fra 2010. Planarbeidet stoppet opp en periode, men ble tatt opp igjen i 
2015. 

 
1.2         PLANENS FORMÅL 

 
Reguleringsplanen for Sætervågen skal sikre tilstrekkelig areal til fortsatt positiv utvikling av 
fiskeindustrien i området, herunder nødvendige havner og farleder. Samtidig skal planen sikre 
areal til andre eksisterende interesser innenfor planområdet. 

 
1.3         KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 
I forbindelse med melding av planoppstart har Frøya kommune vurdert at planen ikke faller 
innenfor forskrift om konsekvensutredning. 

 
Konsekvensene av planlagt arealbruk vil imidlertid bli beskrevet i planmaterialet.
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2 Prosess 
2.1         OPPSTART 
 

Planoppstart ble varslet i lokalavisen Hitra-Frøya og Adresseavisen. I tillegg ble det sendt ut varsel 
om planoppstart til naboer og andre interessenter 18.03.2011. 

 
I oppstartsmøtet med Frøya kommune 29.01.15 ble det bl.a. diskutert om det er nødvendig å 
kunngjøre planoppstart på nytt siden det er nesten gått fire år. Det er slik kommunen ser det, ikke 
kommet vesentlig nye momenter inn i plansaken som gjør ny kunnkjøring nødvendig. 

 
2.2         INNSPILL TIL PLANOPPSTART 
 

Essensen av de to innkomne innspillene ifm planoppstart framgår av tabellen nedenfor: 

 Dato Avsender Innspill Oppfølging i planforslaget 

15.11.10 Kystverket Sætervågen må 
opprettholdes som havn pga 
sin allsidige aktivitet 

Dette er et hovedpunkt i 
planforslaget 

Gjeldende rettigheter i havna 
må gjennomgåes. 

Dette har ikke vært en del av 
reguleringsplanprosessen 

Kystverket ønsker å beholde 
sine rettigheter i havna 

Grunnlaget for rettighetene er 
ivaretatt i planforslaget 

11.04.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faveo 
prosjektledelse 
for Jon Arne 
Tørum, 
hjemmelshaver 
Gnr.60, Bnr.8 

Ønsker å opprette service- 
funksjoner 

Delvis ivaretatt i planforslaget 

Ønsker å slette Kystverkets 
heftelse på eiendommen 

Dette ligger utenfor 
reguleringsplanens 
myndighetsområde. 

  
 
2.3         OFFENTLIG  ETTERSYN 
 

Planforslaget har etter vedtak i hovedutvalg for forvaltning 14.01.2016 vært på første gangs offentlig 
ettersyn i seks uker. Det er kommet totalt 11 høringsuttalelser fordelt med 8 fra myndigheter / andre 
offentlige foretak og 3 fra private. Hovedinnholdet i uttalelsene samt hvordan det er håndtert i 
planforslaget, framgår av vedlegg 5. 

 
Revidert planforslag har etter kommunalt vedtak 18.08.2016 vært på andre gangs offentlig 
ettersyn. Hovedinnholdet i uttalelsene samt hvordan det er håndtert i planforslaget, framgår av 
vedlegg 6. 
Plan ble lagt ut til begrenset høring etter endringer utført i henhold til merknader etter andre 
gangs offentlig ettersyn, framgår av vedlegg 7. 
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3 Planstatus og rammebetingelser 
 
 
3.1         KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

 
Kommuneplanens arealdel vedtatt 15.02.2011 omfatter hele Frøya kommune sine sjø- og 
landareal. Den erstatter bl.a. kystsoneplanen fra 1999 og kommunedelplanen for Dyrøya datert 
30.06.2005. Utsnitt av plankartet for Sætervågen er vist i følgende figur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel – vedtatt  15.02.2011
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De sjønære landarealene på vestsiden av vågen er planlagt areal for næringsbebyggelse, LNFR- 
areal og adkomstveger. I sørenden av vågen er det planlagt LNFR- samt vegareal (Strandavegen 
og Myrhaugvegen). På østsiden av vågen er det planlagt areal for næringsbebyggelse, annen 
bebyggelse (sjøhus/naust), LNFR-areal samt vegareal (Dyrøyvegen). 

 
Størstedelen av sjøarealene er planlagt til havn. Unntaket er ei eksisterende småbåthavn øst i 
vågen som er planlagt som småbåthavn. 

 
I planbestemmelsene til arealdelen framheves følgende relevante bestemmelser ift 
reguleringsplanen for Sætervågen: 

 
 Det kan kreves utbyggingsavtaler for planlegging og utbygging av 

næringsområder og boligområder. Vedtak om utbyggingsavtale gjøres ifm 
reguleringsprosessen (pkt 3.2) 

 
 Alle inngrep /tiltak skal undersøkes mht kulturminner før tillatelse til tiltaket blir gitt (pkt 

3.8) 
 

 Det er innført differensiert strandsoneforvaltning i hele kommunen. For 
byggeområder og LNFR-områder med tillatt spredt bygging gjelder byggegrenser 
mellom 0 og 100 m fra sjøen (pkt 3.9) 

 
 Bestemmelser bl.a. om utforming og fargesetting av ulike typer bygg i strandsonen 
 (naust, sjå/sjøbod, brygge, bolig og fritidsbolig (3.10) 

 
   Bestemmelser til arealformålet «Bebyggelse og anlegg» herunder 

områder for næringsbebyggelse (4.1) 
 

 Bestemmelser til arealformålet «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur» 
herunder områder for havn (4.2) 

 
 Bestemmelser til arealformålet «Grønnstruktur» (4.3) 

 
 Bestemmelser til arealformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag» herunder 

farleder og fiskerihavner (4.5) 
 

Følgende relevante momenter for Sætervågen er hentet fra planbeskrivelsen: 
 

 Sætervågen en av tyve fiskerihavner i kommunen 
 

 Det er viktig å beholde konsentrasjonen av næringsareal på etablerte områder 
framfor å etablere nye. Det er vesentlig at de opparbeides og tilrettelegges med god 
infrastruktur. 

 
 Bosettingsmønsteret med grender ønskes videreført 

 
 Eventuelle nye områder for fritidsbolig skal reguleres 

 
 Naust og sjøhus er viktige for innbyggerne på Frøya som tradisjonelle 

bygninger for oppbevaring av nødvendig utstyr for båtliv og fritidsfiske.
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3 . 2 G J E L DEN D E R E G U L E R I N G SP L ANE R

Fø l g e n de r e g u l er i n g s p l a n er i o m r å d et b li r b er ør t / g r en s er t i l p l a n e n f or Sæte r v å g e n :

D y r ø y b o li g f e l t ( P l a n I D 1 6 2 0 1 9 9 0 0 1)
S etra og S trø m s h o l m en ( P l a n ID 1 6 2 0 2 0 1 4 0 5)
D y r ø y f erge k ai ( P l a nID 1 6 2 0 2 0 0 9 0 4)

V ed t at t e
r eg u l e r in g plan e r

P lan k a r t

D y r ø y b o l ig f elt

V e d t a ks d a to:
1990 - 12 - 20

A r e a l for m å l :
B o l i g
V eg
Fe l l es
l e k e a r e a l
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S etra og
S t r øms h ol m en

V e d t a ks d a to:
2015 - 10 - 22

A r e a l for m å l :
B o l i g
A r e a l f or
ut e o p p h o l d

K j ø r e v eg
P ar k eri n g
F r i o m r å d er
Naust
S m å b åt h a v n
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D y r ø y f e r g e k a i

V e d t a ks d a to:
2015 - 10 - 22

A r e a l for m å l :
K j ø r e v eg
P ar k eri n g
Al m e n n y t t i g
f o r m ål
( Ferge k a i )

F r i o m r å d er
S j øh u s / N a u s t
K o m b i n e r t
B o l i g /
For r et ni n g
T r a f i k k o m r å d e
i sj ø
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4 Planområdet 
 
 

Sætervågen ligger på Dyrøy; nordvest på Frøya om lag 17 km fra kommunesenteret Sistranda. I 
området er det eksisterende fiskerihavn, fiskeindustri, anløpssted for hurtigbåt / ferge, fritidshus, 
sjøboder og naust samt noen boliger. 

 
Planområdet for reguleringsplanen avgrenses av de tre vedtatte reguleringsplanene beskrevet i 
kap 3 i vest, sør og øst. Mot nord grenser planområdet til uregulert sjøareal. Kartet under viser 
dagens arealbruk i planområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Dagens arealsituasjon i planområdet
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Hovedelementene i dagens arealbruk i og rundt Sætervågen er: 
 

 Molo som avgrenser vågen i nord 
 

 Fiskeindustri («Sea Shell») og fiskerihavn i nordvest innenfor moloen 
 

 Kaier/brygger for fritidsbåter, i nord og øst 
 

 Noe boligbebyggelse øst og vest for vågen 
 

 Vegsystem (fylkes-, kommunal- og private veger) øst, sør og vest for vågen 
 

 Fritidsbebyggelse, sjøboder og naust for det meste sør i vågen 
 

 Sjørettet reiselivsanlegg øst i vågen 
 

Alle hovedelementene skal så langt det er mulig ivartaes i foreliggende reguleringsplan. Første 
prioritet i planen er å sikre areal til å videreutvikle fiskerihavnvirksomheten, herunder 
innarbeide/ivareta Kystverkets klausuleringer av areal i planområdet inngått mellom 1964 og 1971. 

 
Planlagt arealbruk er i tillegg sett i sammenheng med de tre tilgrensende reguleringsplanene Dyrøy 
boligfelt, Setra og Strømsholmen samt Dyrøy fergekai.
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5 Beskrivelse av planforslaget 
 
 

5.1         PLANKART 
 

Figuren under viser plankartet uten tegnforklaring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Utsnitt av plankartet
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5.2         REGULERINGSFORMÅL 

 
Planforslaget har følgende arealformål og hensynssoner. 

 
Bebyggelse og anlegg 

 

 Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse       (BFS 1-2) 
 

 Industri                                                                             (BI) 
 

 Næring / Tjenesteyting                                                    (NT) 
 

 Uthus / Naust / Badehus                                                  (BUN 1-5) 
 

 Industri / Lager                                                                 (BKB 1-2) 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

 Kjøreveg                                                                          (o_SKV1-2 og f_SKV) 
 

 Fortau                                                                (o_FOR) 
 

 Annen veggrunn – Grøntareal                                         (o_SVG) 
 

 Havn                                                                                (o_SHA) 
 

 Kai                                                                                    (o_SK) 
 

Grønnstruktur 
 

 Naturområde                                                                    (GN) 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Ferdsel                                                                             (VFE) 
 

      Havneområde i sjø                                                           (o_VHS) 
 

 Ferdsel / Havneområde i sjø                                            (VKA) 
 

Hensynssoner 
 

 Fareområde – Høyspenningsanlegg                               (H370) 
 
 
5.3         PLANLAGT AREALBRUK 

 

5.3.1      Fiskerihavn 
 

Planlagte arealformål som legger grunnlaget for Sætervågen som fiskerihavn er: 
 

•     Kai (SK) med tilknyttet havneareal (SHA) nordvest i planområdet 
 

•     Ferdsel (VFE) og havneområde i sjø (VHS). 
 

•     Industri- / Lagerarealene (BKB1- BKB2) øst og sørøst i vågen med adkomstveg 
 

Planlagt arealbruk i disse områdene stadfester klausuleringene til fiskeriformål i deler av 
planområdet. 

 
5.3.2      Sjøverts ferdsel - Farled 

 
Behovet for sjøverts ferdsel i, samt til og fra Sætervågen er ivaretatt ved at størsteparten av 
sjøarealene er planlagt til ferdsel (VFE) og havneområde i sjø (VHS). I nordøst er det planlagt et
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kombinert ferdsels- og havneområde (VKA) for å sikre sammenhengen med reguleringsplanen for 
Dyrøy fergekai. 

 
5.3.3      Fiskeindustri 

 
Det er planlagt areal for fiskeindustrien (BI) nordvest i planområdet i tilknytning til den nye kaia med 
tilhørende havneareal. Deler av arelene er i bruk til fiskeindustri (Sea Shell). 

 
5.3.4      Næring / Tjenesteyting 

 
Øst for vågen er det i planen satt av et mindre areal til næringsvirksomhet, kontor, bevertning og 
andre servicefunksjoner (NT). 

 
5.3.5      Uthus / Naust / Badehus 

 
De fem planlagte arealene til naust, sjå/sjøbod og brygge har reguleringsmessig fått betegnelsen 
«Uthus / Naust / Badehus» (BUN 1-5). De skal ikke brukes til bygg for overnatting / varig opphold. 

 
De største BUN-arealene ligger på østsida i indre del av vågen. Bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel regulerer utseende og utforming av bebyggelsen på disse arealene. 

 
5.3.6      Boligområder 

 
Planen regulerer to arealer for boligbebyggelse (BFS 1-2); ett mindre sørøst i vågen og ett i vest 
grensende opp mot Dyrøy boligfelt. 

 
BFS 1 (2,3 daa) i sørøst brukes til bolig i dag. 

 
BFS 2 (7,8 daa) vest for vågen planlegges med vegadkomst fra vest. Dette krever omregulering av 
deler av arealene i reguleringsplanen for Dyrøy boligfelt. 

 
5.3.7      Vegsystem 

 
Eksisterende vegsystem foreslåes opprettholdt og reguleres til 4 og 6 m bred kjøreveg (SKV 1- 
SKV 2) med tilhørende annen veggrunn, grøntareal (SVG). Det er regulert en felles privat 
adkomstveg for eiendommene sørøst i vågen. 

 
Det er planlagt fortau langs fv. 431 (FOR). 

 
Byggegrensen for ubebygde areal langs vegnettet er satt til 15 m langs fv 431 og 7,5 m langs 
vegen vest i vågen. 

 
5.3.8      Grønnstruktur 

 
De planlagt ubebygde landarealene av planområdet i sør/sørvest (innerst i vågen) er planlagt som 
naturområder (GN) uten tekniske inngrep som vesentlig endrer deres naturpreg. Arealene grenser 
til sjøareal, areal for uthus/naust, vegareal samt areal til eksisterende og planlagte boliger. 

 
5.3.9      Fareområde 

 
Omkring høyspentanlegget som krysser over innerste del av vågen er det vist en 15 m bred 
hensynssone (H370)
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5.4         FELLESBESTEMMELSER 
 

Hensynet til: 
 

 automatisk fredede kulturminner på land og i sjø 
 

 tilgjengelighet for alle 
 

 konsekvenser av støyende virksomhet 
 

 visuell tilpasning til omgivelsene 
 

 privatrettslige avtaler 
 

 grunnforhold 
 

 krav om situasjonsplan før utbygging 
 

 andre vilkår for gjennomføring (kartlegging av forurensning, samordning av 
avløpsanlegg, tillatelser etter havne- og farvannsloven samt prosedyre ved 
evt utfylling i havneområdet) 

 
er innarbeidet i reguleringsbestemelsenes § 3 Fellesbestemmelser.
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6 Virkninger av planforslaget 
 
 

6.1         POSITIV UTVIKLING AV FISKERINÆRINGEN 
 

Nye offentlige kai- og havneareal, nye planlagte industriareal samt prioritering av fiskebåttrafikk i 
det planlagte havneområde i sjø vil samlet sett legge forholdene svært godt til rette for en positiv 
utvikling av fiskerinæringen i Sætervågen. 

 
6.2         ØKT VEGTRAFIKK 

 
Økt antall kaimeter og større industriaral nordvest i Sætervågen vil øke trafikken av tyngre kjøretøy 
langs vegnettet i planområdet. Det planlagte vegnettet er i utgangspunktet dimensjonert for å ha 
kapasitet til dette. 

 
Trafikksikkerhetstiltak som f.eks. fortau langs Dyrøyvegen, må vurderes ifm 
situasjonsplanleggingen av de trafikkgenererende industriområdene. 

 
6.3         UENDRET FRAMKOMMELIGHET FOR FRITIDSBÅTER 

 
Planforslaget vil føre til at fritidsbåter fortsatt vil kunne trafikkere vågen. De vil imidlertid ikke kunne 
ankre opp innenfor det planlagte havneområdet i sjø (VHS). 

 
Det er planlagt et relativt stort areal for småbåthavn i den vedtatte naboreguleringsplanen i sør; 
«Setra-Strømsholmen». Det er tilgang til dette sjøområdet fra Sætervågen. 

 
6.4         ANDRE VIRKNINGER 

 
Det er ingen kjente registrerte fornminner i planområdet. 

 
Tiltakene i planen er vurdert ift reglene i naturmangfoldloven. Planforslaget berører ikke 
naturmangfoldet i form av verna eller foreslått verna naturverdier (både områder og arter), 
registrerte verneverdige naturtyper, arter av nasjonal forvaltningsinteresse samt truede eller 
sårbare arter registrert i Artsdatabanken. Planforslaget vil derfor ikke medføre at naturmangfoldet i 
området blir påvirket i positiv eller negatv retning. På denne bakgrunn er det ikke nødvendig å 
foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
Resten av planforslaget er i stor grad en konfirmasjon av dagens arealbruk. Virkningene som skal 
vurderes (positivt eller negativt) i forhold til denne, blir derfor minimale. 

 

 
6.5         BERØRTE EIENDOMMER 

 
Oversikten nedenfor viser planforslagets arealbeslag fordelt på eiendommer med hjemmelshavere: 

 
Gnr/Bnr Hjemmelshaver Areal i m² 

55/5 Gaasø, Solveig Ingeborg 154.9 
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55/8 Lindstad, Anne Karin 2651.7 
+134.0 
2785.7 

55/10 Seashell AS 2224.2 

55/18 Stokkan, Arne 497.4 

55/20 Lundevall, Patric 665.3 

55/30 Jensen, Alfred Norvald & Mogstad, Kitty Oline 10.9 

55/34 Seashell AS 5938.2 
+170.4 
6108.6 

55/60 Lundevall, Patric 7027.2 

55/68 Frøya kommune 38.6 

55/69 Gaasø, Elisabeth & Øyvind 1227.0 

55/90 Wærø Holding AS 1020.5 
+327.9 
1348.4 

55/110 Gaasø, Elisabeth & Øyvind 474.0 

55/111 Gaasø, Elisabeth & Øyvind 407.1 

55/123 Frøya kommune 493.1 

55/124 Frøya kommune 1528.7 

55/125 Seashell AS 98.0 

60/8 Tørum, Jon Arne & Mona Helen 624.1 

60/10 Ohrø, Britt & Ryen, Jan 2958.5 

60/18 Gåsø, Alfhild 36,2 

60/19 Ohrø, Britt 491.0 

60/49 Ohrø, Britt & Ryen, Jan 243.5 
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60/50 Sæther, Kristmar Pauline 137.0 
+263.0 

400.0 

60/67 Måsøval Eiendom AS 811.9 

60/107 Gaasø, Ruth Ingeborg 395.3 

1431/16 Statens vegvesen Region Midt & Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

1903,8 

1431/17 Statens vegvesen Region Midt & Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 

2905.5 

 
 

Kart som viser berørte eiendommer følger beskrivelsen som vedlegg 2. 
 

6.6         RISIKO- OG SÅRBARHET 
 

Med utgangspunkt i forslag til detaljreguleringsplan Sætervågen er det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS- 
analyser ved all planlegging (jf. § 4-3). 

 
Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. 
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaene 
som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet: 

 
 Havnivåstigning 
 Kollisjon mellom båter i planområdets del i sjø 

 
Det er identifisert følgende risikoreduserende tiltak: 

 
 Det forutsettes at det tas hensyn til fremtidig havnivå, som beskrevet i notatet i vedlegg 

2, ved prosjektering og oppføring av nye bygg og konstruksjoner i planområdet. For at 
kravet i TEK 10 for sikkerhetsklasse F2 (boligbygg) med 200-års returperiode skal 
vurderes som ivaretatt, bør det legges til grunn et stormflonivå på 299 cm over NN2000. 

 
 Det forutsettes at bygg prosjekteres i henhold til dimensjonerende vindlaster 

og at det etableres gode og fremtidsrettede løsninger for håndtering av 
overvann i planområdet. 

 
 Eksisterende VA-ledninger på planområdet må kartlegges og hensynstas under 

utbyggingen. 
 

 Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under anleggsarbeidet. 
 

 Ved eventuelle funn av kulturminner under arbeid i planområdet skal arbeidet stanses og 
Fylkeskommunen kontaktes.
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7 Vedlegg 
 

 
 
 
 

1.   Plankart og reguleringsbestemmelser, datert 03.05.2017 
 

2.   Kart som viser arealmessig berørte eiendommer 
 

3.   Teknisk plan for kaiutbyggingen 
 

4.   ROS-analyse, datert 03.03.2017 
 

5.   Oppsummering av høringsuttalelser etter første gangs offentlig ettersyn 
 

6.   Oppsummering av høringsuttalelser etter andre gangs offentlig ettersyn 
 
7.    Oppsummering av høringsuttalelser etter begrenset høring 
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Forord 
 

 
 
 

Denne reguleringsplanen gjelder tilrettelegging av sjø- og landareal i 
Sætervågen på Dyrøya for fiskeriformål. 

Reguleringsplanen består av følgende: 

•   Reguleringsplan. Plankart i målestokk 1:1000 (A2), datert 03.05.2017 
 

•   Reguleringsbestemmelser, datert 03.05.2017 
 

•   Planbeskrivelse, datert 03.05.2017 
 

Plankart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. Planbeskrivelsen 
orienterer om ulike forhold ved planen bl.a konsekvenser for ulike interesser.



 

 

 
 
 

Reguleringsbestemmelser 
 
 
 

PlanID:                       1620_201501 
 

Planforslaget er datert:            14.01.2016 
 

Dato for siste revisjon av plankart:      03.05.2017 
 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:       03.05.2017 
 

Dato for godkjenning:             01.06.2017 
 
 
 
 

§1 AVGRENSNING 
 

Regulert område framgår av reguleringsgrensen på plankart med planID 1620201501. Disse 
bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen. 

 
§2 REGULERINGSFORMÅL 

 
I medhold av plan- og bygningsloven §12-5 og 12-6 er planområdet inndelt i følgende 
arealformål og hensynssoner. 

 
Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5 nr 1) 

 

 Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse       (BFS 1-2) 
 

 Industri                                                                             (BI) 
 

 Næring / Tjenesteyting                                                    (NT) 
 

 Uthus / Naust / Badehus                                                  (BUN 1-5) 
 

 Industri / Lager                                                                 (BKB 1-2) 
 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5 nr 2) 
 

 Kjøreveg                                                                          (o_SKV1-2 og f_SKV) 
 

 Fortau                                                                  (o_FOR) 
 

 Annen veggrunn – Grøntareal                                         (o_SVG) 
 

 Havn                                                                                (o_SHA) 
 

 Kai                                                                                    (o_SK) 
 
 

Grønnstruktur (Pbl §12-5 nr 3) 
 

 Naturområde                                                                    (GN)



 

 
 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (Pbl § 12-5 nr 6) 

 
 Ferdsel                                                                             (VFE) 

 

 Havneområde i sjø                                                           (o_VHS) 
 

 Ferdsel / Havneområde i sjø                                            (VKA) 
 
 

Hensynssoner (Pbl §12-6) 
 

 Fareområde – Høyspenningsanlegg                               (H370) 
 

§3 FELLESBESTEMMELSER 
 

§3.1    Kulturminner 
 

Dersom det det under arbeid i planområdet påtreffes automatisk fredete kulturminner på land 
eller kulturminner under vann vernet iht. kml § 14 og § 4, skal arbeidet straks stanses og 
kulturminnemyndighetene varsles omgående. 

 
§3.2    Tilgjengelighet for alle 

 
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for evt offentlige bygg, næringsbygg 
og leilighetsbygg i planen jfr bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 3.6. 

 
§3.3    Støy 

 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442 / 
2016) legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Retningslinjen gjelder både 
for drift- og anleggsfasen. Støyende anleggsarbeid skal legges til dagtid mellok kl 07:00 og kl 
19:00. 

 
Alle boenheter innenfor område BFS 1 og  BFS 2 skal ha støynivå på mindre enn Lden 55 
dB på uteoppholdsareal, og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål. Utenfor 
soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. 

 
§3.4    Estetiske hensyn 

 
Terrenginngrep skal planlegges og utføres slik at de visuelt sett tilpasses omgivelsene. 
Utfylling i sjø skal settes i stand som ordnet steinfylling, mur eller ha en front med pelet 
brygge/kai. 

 
Der kommunen mener det er bevaringsverdige bygningsmiljø skal ny bebyggelse tilpasse 
seg denne jfr bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 3.7. 

 
Ubebygde areal skal gis en tiltalende utforming. Opparbeidede areal skal holdes ryddige. 
Lagring av gjenstander som ikke er tilknyttet tilhørende næringsaktivitet på området tillates 
ikke. 

 
§3.5    Privatrettslige avtaler 

 
Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne planen.



 

 
 
 

Etablerte klausulerte avtaler for å sikre fiskerihavnvirksomheten i planområdet videreføres i 
planen. Dette gjelder avtaler på gnr/bnr 55/8, 55/18,55/34, 60/8, 60/10 og 60/18. 

 
§3.6    Grunnforhold 

 
For alle tiltak innenfor planområdet må det gjøres geotekniske vurderinger før utbygging. 

 
§3.7    Vilkår  for gjennomføring 

 
a)   Ved søknad om byggetillatelse eller bruksendring skal det utarbeides situasjonsplan i 

målestokk 1:500 som viser nye tiltak sin plassering, eksisterende bebyggelse, adkomst- 
og parkeringsforhold, veger og tomtegrenser. Situasjonsplanen skal også vise: 

 
o Kai og fremre kaifrontlinje og nødvendig utfylling i sjø til for fot sjøbunn 
o Flytebrygger skal vises inklusiv utriggere og forankringer / fortøyningsløsninger. 
o Kabler, ledninger og annen infrastruktur i grunnen og i sjø. Utbygger er ansvarlig for 

at eksisterende sjøledninger ved behov forlenges eller legges om slik at de fortsatt 
kan fungere etter formålet. Det skal ikke tilltates kabler/rør/ledninger eller andre 
installasjoner i havnebassenget som kan hindre, eller vanskeliggjøre bruk av anker 
ved manøvrering i havna. 

 
b)   Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge kartlegging av mulig 

grunnforurensning, og eventuelt utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurensede 
masser iht forurensningsforskriftens kap 2. 

 
c)   Avløpsanlegg til sjø skal så langt råd samordnes og ledes utenfor 

fiskerihavnebassenget. 

 
d)   Tiltak i og nært sjø krever tillatelse fra Kystverket etter havne- og farvannsloven før 

igangsetting kan skje. 
 

e)   Utfylling i havneområdet kan ikke gjennomføres før det foreligger en vurdering og evt 
tillatelse fra Fylkesmannen. 

 
§4     REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

§4.1    Plankrav veg, vann og avløp 
 

Før bygge- og anleggsstart skal plan for tekniske anlegg som vann, avløp og veg jfr. 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 3.1-3.3, utarbeides. 

 
§4.2    Krav om  gang- og sykkelvei 

 
Det tillates ikke oppført nye boenheter innenfor område BFS1, før regulert fortau 
(o_FOR) er etablert. 

 
§4.3    Andre  forhold 

 

 
Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen påfølgende sommersesong, skal berørte 
sidearealer revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til det formål som er vist på 
reguleringsplanen.



 

 
 
 

Alle nyanlegg i eller over sjø skal innmåles og måledata sendes Statens kartverk – 
Sjødivisjonen. Tiltak kan ikke taes i bruk før dette er utført. 

 
§5     BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

§5.1    Boligbebyggelse (BFS 1-2) 
 

Områdene skal benyttes til boligbebyggelse. 
 

Boliger kan oppføres i inntil to etasjer, med maks mønehøyde 8 meter. Grad av utnytting: %- 
BYA=30. 

 
Boligbebyggelsen skal fundamenteres på lavest mulig grunnmur og plasseres slik at 
silhuettvirkning i forhold til naboer og sikt fra ferdselsveger, i størst mulig grad unngåes. 
Terrasser og plattinger skal så langt det er mulig, plasseres på terrengnivå. 

 
For all boligbebyggelse skal det dokumenteres at behovet for lekeplasser og tilstrekkelige 
utearealer er dekket innenfor rimelig avstand. 

 
§5.2    Industribebyggelse (BI) 

 
Området skal brukes til næringsvirksomhet innenfor fiske og fiskeforedling. 

 
Bebyggelse med inntil 12 meters mønehøyde er tillatt. Nye næringsbygg ved sjø skal 
minimum ligge på kote +3 moh. 

 
Industribebyggelsen skal plasseres slik i terrenget at fundamenter og grunnmurer blir så lave 
som mulig. 

 
Industriområdene skal ha godkjent adkomst og tilfredsstillende parkering for ansatte og 
besøkende. 

 
Det tillates bygging av kai, nybygg/tilbygg samt ominnredning til næringsvirksomhet. Kai kan 
bygges der slik er vist rettlinjet i kartet med ordet «Kaifront» påført. Utfylling i sjø kan her ha 
maksimal fyllingsfot / utslag på sjøbunn til 1m bak viste kaifrontlinje. 

 
§5.3    Næring / Tjensesteyting (NT) 

 
Innenfor området tillates sjørettet næringsvirksomhet, kontor, bevertning og andre 
servicefunksjoner. Det tillates ikke opparbeidelse for varig opphold eller overnatting. 

 
Bebyggelse kan oppføres i inntil to etasjer, med maks mønehøyde 8 meter. Grad av 
utnytting: maks. 75% BYA. 

 
Tiltak innenfor formålsområdet skal ikke være til hinder for ferjeleie og innkjøring til fergekai. 

 
§5.4    Uthus / Naust / Badehus (BUN 1-5) 

 
Området skal brukes til bygninger for båt, utstyr og vegn. Bygg for overnatting / varig 
opphold er ikke tillatt. 

 
Kommunens gjeldende bestemmelser for størrelse, utforming og fargesetting naust, 
sjå/sjøboder og brygge, gjelder.



 

 
 
 

Maksimal tomtestørrelse er 150 m² med maksimal bredde i strandlinjen 10 meter. 
 

§5.5    Industri / Lager  (BKB 1-2) 
 

Områdene er klausulert til fiskeriformål og kan brukes til industri- og lagervirksomhet i 
forbindelse med planomådets hovedfunksjon som fiskerihavn. 

 
Kommunens gjeldende bestemmelse for utforming og fargesetting av naust, sjå/sjøbod, 
brygge, gjelder. 

 
Det tillates bygging av kai/utfylling i sjø, maksimalt ut til/langs med formålsgrense i kartet. 
Utfylling i sjø kan her ha maksimal fyllingsfot / utslag på sjøbunn til 1m bak kaifrontlinje. 
Opparbeidelse av kai skal være i tråd med bestemmelse i § 6.5 Kai (SK). 

 
I området BKB 2 tillates bygg oppført i inntil to etasjer, med maks mønehøyde 8 meter. I 
området BKB 1 tillates det oppført bygg med maks mønehøyde 6,5 meter. 

 
§6     SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

§6.1    Kjøreveg (o_SKV 1-2 og f_SKV) 
 

Områdene SKV 1 og SKV 2 skal benyttes til offentlig kjøreveg. 
 

Før den felles adkomstvegen for områdene BFS 1, BUN 2 og 3 samt BKB 2 (f_SKV ) 
etableres, skal det utarbeides en situasjonsplan som viser hele veien. Det skal sikres 
sjøtilgang for berørte naust/sjå langs med vei, slik at det er mulig og ivareta funksjonen for 
lagring av båt og fiskeutstyr. 

 
§6.2    Gang- / sykkelveg (o_SGS) 

 
Områdene skal benyttes til gang- og sykkeltrafikk. Fortau skal opparbeides i henhold til Statens 
vegvesens hådbok 017, Veg og gateutforming. Fortau kan opparbeides på en bredde opp til 3 
meter, med opphøyet kantsteinsone på opp til 0,5 meter bredde. Fortau skal være offentlig 

 
§6.3    Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 

 
Områdene skal benyttes til grøfter, snøopplag o.l. langs kjørevegene. Vegkanter med 
naturpreg f.eks. fjell i dagen skal bevares dersom siktforhold for trafikanter tillater det. 

 
§6.4    Havn (o_SHA) 

 
Områdene er klausulert til fiskeriformål og kan brukes til industri- og lagervirksomhet i 
forbindelse med planområdets hovedfunksjon som fiskerihavn samt molo mot område VFE. 

 
Det skal utarbeides en situasjonsplan for hele området o_SHA før tiltaket realiseres. 

 
Anlegg, lagring eller bebyggelse på området må ikke hindre mulighetene for kjøreadkomst til 
til nord- og sørenden av o_SK. 

 
§6.5    Kai (o_SK 1-2) 

 
Området skal benyttes til offentlig kai med nødvendige fortøyningsinnretninger, kaifrontlist og 
redningsstige. Området skal være tilgjengelig for av/pålasting, holdes ryddig og ikke benyttes 
til langtidslagring av utstyr / innretninger.



 

 
 
 

Adkomst til o_SK 1 skal ikke hindres av andre fartøyer eller tekniske innretninger av 
midlertidig eller varig art. 

 
§7     GRØNNSTRUKTUR 

 

§7.1    Naturområde (GN) 
 

Områdene skal være naturområder uten tekniske inngrep som vesentlig endrer arealenes 
naturpreg. 

 
§8      BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

§8.1    Ferdsel (VFE) 
 

Området er avsatt til trafikkområde i sjø, og skal av hensyn til sikkerhet og framkommelighet 
til enhver tid være åpent. 

 
Det kan utføres utdyping av havbunnen i samsvar med utdypingsplan. 

 
§8.2    Havneområde (VHS) 

 
Området er avsatt til fiskerihavn i sjø. 

 
I områdene sør for o_SK 2 samt innenfor den ytre moloen i o_SHA kan det anlegges 
flytebryggeanlegg for fiskeriregistrerte fartøyer med fortøyning, vann- og elektrisk forsyning 
og lignende. 

 
Det kan ikke etableres flytebrygger for fritidsbåter i området. 

 
Det kan utføres utdyping av havbunnen i samsvar med utdypingsplan. 

 
I havneområdet skal det ikke tillates kabler / rør / ledninger til hinder for havnebruken, 
herunder bruk av anker i forbindelse med manøvrering til kai. 

 
§8.3    Ferdsel/Havneområde (VKA) 

 
Området er kombinert trafikk- og havneområde i sjø med bestemmelser som TIS-området i 
"Reguleringsplanen for ferjekaia" (PlanID 1620200904) 

 
§9     HENSYNSSONER 

 

§9.1    Faresone - Høyspenningsanlegg 
 

Faresone merket H370 er sikkerhetssone ved høyspentanlegg (luftstrekk). 
Tiltak i disse områdene skal godkjennes av ledningseier. Dersom det finnes eksisterende 
ledningstraseer som ikke er regulert til fareområde på plankartet, innebærer planen ikke krav 
om fjerning av disse eller endring av gjeldende krav til tiltaks- eller byggeavstand fra disse. 
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REGULERINGSPLAN FOR SÆTERVÅGEN I FRØYA KOMMUNE 

OFFENTLIG ETTERSYN 2. GANG - HØRINGSUTTALELSER  

Det er kommet totalt 7 høringsuttalelser fordelt med 4 fra myndigheter / andre offentlige 
foretak og 3 fra private. 

Hovedinnholdet samt hvordan det er håndtert i planforslaget, framgår av følgende tabell: 

Myndigheter og 
andre offentlige 
foretak 

Innhold i uttalelsen 
Håndtering i 
reguleringsplanforslaget 

Statens vegvesen 

Vilkår for egengodkjenning: 

Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse 
som sikrer opparbeidelse av trafikksikkert 
tilbud for myke trafikanter, før 
næringsområde og det nye boligområde 
bygges ytterligere ut. 

Det er lagt inn 
rekkefølgebestemmelse i   
§ 4.3. Boligområde BFS1 kan 
ikke bygges ut før regulerte gang- 
og sykkelvei er opparbeidet. 

Fylkesmannen 

ROS- analysens risikoreduserende tiltak 
ifm. havnivå og stormflo, samt vind, 
synliggjøres i planbestemmelsene. 

Innarbeidet i planbestemmelsene 

Det bør gjøres en vurdering av støy i forhold 
til ny/mer næringsvirksomhet og trafikk i 
planområdet. Det bør tas inn 
planbestemmelser som sikrer boligområdet 
mot støy, jfr. T-1442/2012. 

Vurdert til å generere relativt lite 
støy fra land. Topografi gjøre at 
bolig ligger høyere i terrenget og i 
mindre grad støyutsatt. Det er tatt 
inn bestemmelse for boligområde 
BFS1, § 3.3, i henhold til T-
1442/2012. 

Fylkeskommunen Minner om den generelle aktsomhetsplikten 
etter § 8 i Kulturminneloven. 

Tatt inn i bestemmelse § 3.1 

Kystverket 

Plankart må påføres koordinater, rutenett og 
koordinatsystem. 

Påført plankartet. 

Manglende formålskoder (bokstaver) SHA, 
SK og VHS må påføres plankartet. Flere 
reguleringsbestemmelser viser til 
formålskoden og kan således mistolkes ved 
manglende 
visning. I verste fall, ikke ha juridisk virkning 

Innarbeidet i plankart 



3 Fellesbestemmelser 

 §3.7 tredje kulepunkt må tilføyes følgende: 
”Det skal ikke tillates kabler/rør/ledninger 
eler andre installasjoner i havnebassenget 
som kan hindre eller vanskeliggjøre bruk av 
anker ved manøvrering i havna”. 
 
Påfølgende avsnitt tilføyes: ”Avløpsanlegg til 

sjø skal så langt råd samordnes og ledes 
utenfor fiskerihavnebassenget”. 

Tiltak i og nært sjø krever egen tillatelse 
etter havne- og farvannsloven før 
igangsetting ”kan skje. I fiskerihavner, som 

her, fra Kystverket”. 

Innarbeidet i revidert 
bestemmelser §3.7 

Bestemmelse §5.2 ”Kaifront” er ikke påført 

plankartet. 

Innarbeidet i plankartet 

Bestemmelse §6.5. Første setning i andre 
avsnitt slettes. Søknadsplikten går fram av 
§3.7 i Fellesbestemmelsene. For øvrig gjaldt 
plikten også før 2010 (gml.lov). 

Tatt til etterretning 

Bestemmelse §8. Siste avsnitt kan utelates / 
framgår av Fellesbestemmelsene. 

Tatt til etterretning 

Bestemmelse §8.2. Setningen om ferdsel 
for fritidsbåter er tillatt kan tas ut. Det er 
ingen bestemmelse så lenge sjøformål 
uansett er allment åpne for slik ferdsel. 

Tatt til etterretning 

Arealplaner som omfatter sjø, bør ha 
bakgrunnskart både fra landkart og sjøkart. 

Frøya kommune har ikke tilgang 
på grunnkart for sjøareal. Må evt 
bestille kartlegging av område. 

Sørøst for/utenfor planområdet er det 
tidligere regulert for bolig og småbåthavn. 
Det er således forventet at dette området 
skal kunne være erstattende areal for 
hoveddelen av den fritidsflåten som i dag 
har tilhold i fiskerihavna. 

Dette er intensjonen for 
reguleringsplan Sætra og 
Strømsholmen 



Med den nå foreliggende plan ønsker 
kommunen også å opprettholde annen 
eksisterende bruk rundt i fiskerihavna. 
Kystverket har ikke innvendinger til dette, 
men poengterer at dersom eksisterende 
bruk omfatter eksisterende godkjente bygg 
som eventuelt er opparbeidet med 
”alternativ” bruksform, er disse ikke omfattet 

av vårt samtykke. 

Tatt til etterretning 

Private Innhold i uttalelsen 
Håndtering i 
reguleringsplanforslaget 

Jon Arne Tørum 
og Mona 
Nordhammer 
Tørum 

Frøya kommune bør si ja til vårt første 
innspill, jfr.11.04.11, som omfatter sjønær 
turistvirksomhet m/overnatting. 

Tas ikke inn i plan. Ønsket bruk 
er ikke i tråd med plan for 
fiskerihavna og klausuleringen til 
Kystverket. Formål opprettholdes 

Tomt nord for klausulerte område gis status 
som næring/tjenesteyting (NT) tilsvarende 
eiendom 60/67 

Formål endres ikke. Sætervågen 
skal forbeholdes fiskerinæringen 
og som fiskerihavn, og det er 
derfor ønskelig at man ikke 
blander formål i for stor grad. 

Nausttomt beholdes jfr. 
kommunestyrevedtak 0126/05. For en 
helhet gjør om de siste 10 meterne fram mot 
nabo i nord til sjøhus/naust. 

Nausttomt beholdes. Kun formål 
endres på tomt, i henhold til 
klausulering til Kystverket. 

Frøya og Hitra 
Feskarlag 

Ingen merknader. Ber om at tidligere 
merknader vedrørende fiskeriinteresser 
ivaretas. 

Ivaretatt gjennom planen 

Britt Ohrø og Jan 
Ryen v/ 
advokatfirmaet 
Arntzen de 
Besche 

Arealformål endret etter 1.gangsbehandling 
Blir berørt av både utbygging av kjøreveg 
(SKV) i den sørøstlige delen av 
reguleringsområdet, og av utfylling av 
området for å bygge ut industri/lagerareal 
(BKB). Planforslaget vil på denne bakgrunn 
få omfattende og negative konsekvenser. 

 

I størst grad klausulerte 
eiendommer som blir berørt 



I kommuneplanens arealdel pkt. 3. 1 er 
Dyrøya avsatt til utbyggingsområde for 
boligformål. Det kreves altså en endring av 
eller dispensasjon frå kommuneplanen for at 
man skal kunne regulere dette til annet enn 
boligformål 

Planområdet berører ikke 
områder avsatt til boligbygging i 
KPA (UB8, UB9). 

Dagens reguleringsplan legger til rette for 
industri på nordvestsiden av vågen. Det nye 
planforslaget plasserer imidlertid et 
avgrenset industriområde for seg selv inntil 
og tildels inn i et område for bolig og 
turistnæring. Dette splitter opp områdene for 
industri på en uheldig måte, samtidig som 
det ødelegger kvaliteten på boområdene. 

Områdene som er tatt inn i plan 
er klausulert med 
grunneiererklæring til Kystverket. 
Planen prøver å videreføre og 
forbeholde disse områdene til 
fiskerihavnen, og bruken som 
ligger i avtalene. 

I planforslaget som ble lagt ut for offentlig 
ettersyn etter l. gangsbehandling i 
planutvalget, var det ikke innregulert et 
industri/lagerområde sørøst i Sætervågen. 
Området var regulert til boligområde, og til 
uthus/naust/badehus, som er i tråd med 
bruken i dag. Våre klienter hadde derfor 
ingen innsigelser knyttet til l. 
gangsbehandlingen av planforslaget. 

Planforslaget hadde ikke ivaretatt 
alle de klausulerte eiendommene, 
da det viste seg å være flere enn 
hva planforslaget la opptil. 
Berørte klausulerte eiendommer 
er tatt inn for å ivareta havnas 
funksjon knyttet mot fiskeri. Frøya 
kommune minner om at det ikke 
er uvanlig at planforslag endres 
etter 1.gangsbehandlingen. 

Det er som nevnt innregulert en offentlig 
kjøreveg SKV i den sørøstlige delen av 
planforslaget, Denne kjørevegen er planlagt 
å gå over våre klienters eiendom gnr. 60 
bnr. 10. For denne eiendommen er det 
kommuneplanens arealdel som regulerer 
det nåværende formålet for eiendommen, 
og Norddyrøya er regulert som et område 
med boligformål. Den planlagte kjørevegen 
vil være ødeleggende for funksjonen til 
eiendommen, som jo er regulert til 
boligområde. 

Område er ikke regulert til 
boligområde, men er avsatt til 
LNF i dagens kommuneplan. Det 
er i dag regulert naust område ut i 
sjø. Område satt av klausulert 
areal til fiskeriformål i 30 m 
bredde øst/vest og sørover, med 
tillegg av veirett. Dette er 
innarbeidet i dagens plankart. 

Med den intensive utnyttelsen av 
industri/lagereiendom som planforslaget 
legger opp til, må man regne med betydelig 
trafikk på kjørevegen. Dette vil også påvirke 
de omkringliggende eiendommene. 

I planforslaget er kjørevegen forutsatt 
plassert mellom naustet våre klienter har på 

Rådmannen kan ikke se at dette 
skulle medføre «betydelig trafikk 
på kjørevegen». Det er fult mulig 
å tilpasse fylling og vei slik at det 
er mulig å ivareta bruken av 
dagens naust. Formål med naust 
er oppbevaring av båt og/eller 
båt/fiskeutstyr, jfr. KPA § 3.10. 



gnr. 60 bnr. 10 og sjøen. Dette begrenser i 
tillegg adkomsten til naustet og muligheten 
for å bruke dette til sitt tiltenkte formål. 

Ivaretakelse av eksisterende 
naust/sjå gjennom bestemmelse 
§ 6.1, andre ledd (o_SKV2). 

I planbeskrivelsen for kommuneplanens 
arealdel er det på side 2 understreket hvor 
viktig bruken av naust er på Frøya i dag. Det 
som foreslås om den planlagte kjørevegen 
er i strid med det kommunen selv fremhever 
som viktig. 

Rådmannen kan ikke se at denne 
omtalte vei skulle være til hinder 
for naust. Minner om mange 
naust står på land og ikke 
nødvendigvis behøver å stå nede 
i strandkanten. Ivaretatt gjennom 
§6.1. 

Vi finner også grunn til å påpeke at en 
eventuell utbygging av en slik kjøreveg, vil 
påvirke tilleggsnæringen vår klient har ved 
utleie av hovedhuset på eiendommen gnr. 
60 bnr. 10 til fisketurister. Hovedhuset på 
eiendommen leies ut på sommeren til 
fiskere, og naustet brukes derfor daglig 
gjennom denne utleien. Om vinteren blir 
naustet benyttet til lagring av båt og utstyr. 
Dersom reguleringsforslaget med den 
planlagte kjørevegen vedtas, vil det sørge 
for en betydelig bruksendring fra i dag og et 
verditap for vår klient. Vi ber på denne 
bakgrunn om at den planlagte kjørevegen 
ikke vedtas. 

Rådmannen kan ikke se hvordan 
nevnte vei skulle hindre bruken 
av naust. Det sies ingenting om 
hvordan en vei skulle hindre 
bruken av naust og hvordan dette 
medfører en bruksendring. 
Fortsatt mulig å ta i bruk naustet 
slik det tiltenkt slik rådmannen ser 
det. Krav om situasjonsplan som 
ivaretar naustbruken jfr. §6.1 

Plankartet som ligger til grunn for risiko- og 
sårbarhetsanalysen er fra første-
gangsbehandlingen og inneholder derfor 
ikke de nyeste innreguleringene om 
industri/lagerområde sørøst i Sætervågen. 
Denne delen av området er derfor ikke 
behandlet i risiko- og sårbarhetsanalysen for 
detaljreguleringsplanen. 

Tatt inn i ROS- analysen 

Ved flo vil sjøen stige slik at holmen på gnr. 
60 bnr. 107 nærmest ligger under vann. 
Dersom dette området skal drives om et 
industri/lagerområde må i så fall store deler 
av området utfylles. En slik utfylling vil 
hovedsakelig foregå på våre klienters 
eiendom gnr. 60 bnr. 49, noe som vil være 
en stor endring i de naturskjønne 
omgivelsene med skjær og sjø som er der i 
dag. 

Området i sjø er gjennom KPA 
regulert til naust også i 
sjøområdene. Det er derfor mulig 
med utbygging/utfylling i sjø i 
dagens plan. Forståelse for at det 
ønskelig å ivareta estetiske 
kvaliteter i området, men 
Sætervågen er en fiskerihavn 
hvor det foregår fiskerirelatert 
virksomhet. Planen utarbeides 
opp imot det som er 



hovedfunksjonen for området og 
det sjøområdene er påkostet og 
avsatt til. Se §5.5 

Slik vi forstår reguleringsplanen er det først 
og fremst området vest i Sætervågen, hvor 
Sea Shell i dag driver fiskeindustri, som vil 
innfri formålet med fiskerihavn. Som nevnt 
over har området sørøst i Sætervågen at 
boligbebyggelses om formål. 

Området rundt SeaShell er hvor 
det i dag i størst grad foregår 
havnevirksomhet. Områdene som 
er tatt inn i plan er klausulerte 
områder som er avsatt til 
fiskerivirksomhet. Eiendommene 
har ikke vært synliggjort gjennom 
plan, det er de blitt nå. 

For våre klienter vil en utbygging i tråd med 
foreliggende planforslag også innebære en 
ulempe for eiendommen gnr. 60 bnr. 19. 
Utsikten fra gnr. 60 bnr. 10 vil også bli 
negativt påvirket ved utbyggingen. Både 
den estetiske virkningen og reduksjonen av 
utsikt til begge eiendommene vil medføre en 
betydelig verdireduksjon av eiendommene. 

Rådmannen beklager at de 
estetiske virkningene og 
reduksjonen av utsikt oppleves 
som negativ. Rådmannen kan 
ikke se at tiltaket medfører 
verditap i all den tid område blir 
regulert til bolig, der det i dag er 
avsatt som LNF- område. Dette 
vil medføre en verdiøkning og 
større muligheter på eiendommen 
60/10 og 60/19. 

Ved en eventuell utbygging må man ut frå 
hensynet til utsikt og estetikk uansett justere 
høydene slik at det blir i samsvar med det 
laveste alternativet. De negative virkninger 
en utfylling vil ha på eiendommen gnr. 60 
bnr. 49 og begrensningen i utsikten til 
eiendom gnr. 60 bnr. 19 som en full 
utbygging på området for 
industri/lagerområde vil få etter forslaget, 
tilsier at foreliggende planforslag ikke bør 
vedtas. 

Område BKB2 er redusert til å 
tillate bygg med maks 
mønehøyde 6,5 meter, jfr. § 5.5. 
Dagens kommuneplan tillater 
bygg høyere enn dette, da man i 
praksis har lov til å bygge brygge 
i flere etasjer jfr. KPA § 3.10. 

Til slutt gjøres det oppmerksom på at all den 
stund det er foreslått innregulert et 
industri/lagerområde i et boligområde, bør 
det gjennomføres en konsekvensutredning 
for private eiendommer. Vi kan ikke se at 
forholdet til omgivelsene generelt eller 
naboeiendommene spesielt for dette 
området i planforslaget, er nevnt. 

I liten grad endret bruk i all den 
tid klausuleringene på 
eiendommene ligger der og 
legger føringer for bruk. Det er 
lagt inn krav om at bygg skal 
utformes i henhold til Frøya 
kommunes enhver tids gjeldende 
bestemmelse for naust, 
sjå/sjøbod, brygge, ift. utforming 
og fargesetting. 

 



Reguleringsplan for Sætervågen i Frøya kommune. 

Begrenset høring- Høringsuttalelser. 

Det er kommet inn totalt 5 høringsuttalelser fordelt med 4 fra offentlige myndigheter/andre 
offentlige foretak og 1 fra private. 

Hovedinnholdet samt hvordan det er håndtert i planforslaget framgår av følgende tabell. 

Myndigheter og andre parter Innhold i uttalelsen Håndtering i 
reguleringsplanforslaget 

Statens Vegvesen Faglig råd: Med tanke på at 
det trafikksikre tilbudet til 
myke trafikanter vil være en 
forlengelse av eksisterende 
situasjon, vil det være mer 
hensiktsmessig å regulere inn 
et fortau fremfor en gang- og 
sykkelveg. Hvis det er tenkt 
at fylkeskommunen/Statens 
vegvesen skal ta over 
eierskapet til fortauet eller 
gang- og sykkelvegen etter at 
det er bygget, må vi kunne 
godkjenne den endelige 
løsningen. Eierskap til 
fortau/gang- og sykkelveg 
bør tas inn i 
planbestemmelsene. 

Gang- og sykkelvei reguleres 
til fortau. Det føres inn i 
bestemmelse § 6.2 at fortau 
skal være offentlige. 

Fylkesmannen i Sør- 
Trøndelag 

Fylkesmannen har mottatt 
ovennevnte reguleringsplan 
til uttalelse. Ut i fra 
hensynet til landbruk og 
bygdeutvikling, miljøvern, 
barn og unge, sosial og 
helse, universell utforming 
og samfunnssikkerhet, har 
Fylkesmannen ingen 
merknader til den begrensede 
høringen. 

Ok, ingen merknader. 

Kystverket Kystverket har ikke 
innvendinger til planforslaget 
slik det er forelagt oss. 
Planen kan for vår 
del egengodkjennes av Frøya 
kommune. 

Ok, ingen merknader. 

Jon Arne Tørum Kan ikke akseptere at 
naustomtene som ble gitt i 
erstatning ved avkall av areal 
til fergeleiet blir regulert til 

En del av område o_BKB 1 
tilbakeføres til formål naust. 
Det er lagt inn naustområde 
på grunneiers tomt, som 



industri/lager. Mener arealet 
ikke omfattes av 
grunneiererklæring til 
Kystverket og at kommunen 
ikke har anledning til å 
regulere på bakgrunn av slike 
avtaler. Ønsker primært at 
arealet blir regulert til 
naust/sjøhus eller at 
hjemmelshaver får rettigheter 
til oppføring av dette. 

strekker seg opp mot 
nabotomt i nord. 
Naustområde er strekker seg 
fra klausulerte del av tomte 
fram til nabotomt. Det vil her 
være mulighet for å sette opp 
naust. 

Sør- Trøndelag 
Fylkeskommune 
 

Ingen merknader. Ok, ingen merknader. 
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Sammendrag 
 

 
 

Med utgangspunkt i forslag til detaljreguleringsplan Sætervågen er det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS- 
analyser ved all planlegging (jf. § 4-3). 

 
Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. Det 
har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaene som 
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet: 

 
     Havnivåstigning 
     Kollisjon mellom båter i planområdets del i sjø 

 
Det er identifisert følgende risikoreduserende tiltak: 

 
  Det forutsettes at det tas hensyn til fremtidig havnivå, som beskrevet i notatet i vedlegg 2, 

ved prosjektering og oppføring av nye bygg og konstruksjoner i planområdet. For at kravet 
i TEK 10 for sikkerhetsklasse F2 (boligbygg) med 200-års returperiode skal vurderes som 
ivaretatt, bør det legges til grunn et stormflonivå på 299 cm over NN2000. 

  Det forutsettes at bygg prosjekteres i henhold til dimensjonerende vindlaster og at det 
etableres gode og fremtidsrettede løsninger for håndtering av overvann i planområdet. 

  Eksisterende VA-ledninger på planområdet må kartlegges og hensynstas under 
utbyggingen. 

  Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under 
anleggsarbeidet. 

     Ved eventuelle funn av kulturminner under arbeid i planområdet skal arbeidet stanses og 
Fylkeskommunen kontaktes.
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I nnledni n g

Ba k grunn

Pl a n - og b y g n i n g s l o v en s t i ll er k r av om g j e n n o m f ø r i ng a v r i s i k o - og s år b arhet s a n a l y s er ( R O S - a n a l y s er)
v ed a l l a r e a l p l a n l e g g i n g, j f . § 4 . 3 : " V e d u t arb e i d e l s e a v p l a n e r f or ut b y g g i n g s k al p l a n m y n d i g h e t en
p å s e a t r i s i k o - og s årbar h e t s a n a l y s e g j e n n o m f ø r es f or p l a n o m r å d et, e l l er s e l v f oreta e n s li k a n a l y s e.
A n al y s e n s k al v i s e a ll e r i s i ko - og s år b arhet s f orho l d s o m h a r b e t y d n i n g f or om area l et er e g n e t t i l
ut b y g g i n g s f or m å l , o g e v e n t u e l l e e n d r i n g er i sl i k e f orho l d som f ø l ge a v p l a n l a g t u tb y gg i n g. O m r å d e
m ed f are, r i s i k o el l er s årba r h e t a v m e r k es i p l a n e n s om h e n s y n ss o n e , j f . § § 1 1 - 8 o g 1 2 - 6.
Pl a n m y n d i g h e t en s k al i ar e a l p l a n er v e d t a s li k e b e s te mm e l s er o m u t b y g g i n g e n i s o n e n, h e r u n d er
f orbud, s om er nød v e n d i g f or å a v v erge s k a d e o g t a p."

B y g gt e k n i s k f o r s k r i f t ( T E K 1 0 ) g i r s i k k erhet s k r av m ed ta n k e p å n at u r f are ( T E K 10 § 7 - 1 t i l § 7 - 4), og
d e t e r g i tt et g e n ere l t k r av o m at b y g g v erk s k al u t f o r m e s og l o k a li s eres s li k at d e t e r t il f r e d ss t i l l e n de
s i k k erhet m ot f r e m t i d i ge n a tur f a r er. Vi d ere s t i l l er N V E s ret n i n g sl i n j er 2 - 2 0 1 1 «F l a u m og s k r e d f are i
area l p l a n ar» k r av om at d e t i k k e s k al b y g g e s i utsat t e o m r å d er. T il s v are n de g i r o g s å a n dre l o v er og
f or s kr i f ter k r av om s i k k erhet m ot f are r . Bl a nt a n n e t s k al d e t t as h e n s y n t i l b e r e g n i n g er om f r e m t i d e ns
k l i m a. S e o v er s i k t o v er s t y r e n de d o k u m e n ter i k a pi tt e l 1. 4 .

Den n e RO S - a n al y s e n v ur d erer og a n a l y s e r er r e l e v a n t e f are r , s årbarh e t er og r i s i k o f orho l d v e d d et
a k tu ell e p l a n o m r å d et, o g i d e n t i f i s erer b e h o v f or s årba r h e t s - og r i s i k oreduseren d e t i l t ak i f orb i n d e l s e
m ed f r e m t i d i g u t v i k li ng av om r å d et. Fo r h o l d k n y t t et t i l f or v e n tet f r e m t i d i g k li m a e r en i nt e gre r t d e l a v
a n a l y s e n.

Foru t se t n ing e r og a v gr e nsninger

Fø l g e n de f orut s e t n i n g e r o g avgren s n i n g er er g j e l d e n d e f or de n n e a n a l y s e n :

• R O S - a n a l y s en er e n o v ero r d n et og k v a l i t a t i v gr o v a n al y s e.
• Den er a v gren s et t i l t e m a e t s a mf u n n ss i k k erhet s li k d e tte bru k es av D i r e k toratet fo r

s a m f u n n ss i k k erhet o g b er e d s k ap ( D SB ) .
• A n al y s e n o m f at t er f arer f or tre d j ep e rs o n , y t r e m il j ø og m at e r i e ll e v e r d i er.
• V urde r i n g e n e i a n al y s e n e r b a s ert på f ore l i g g e n d e d o k u m e n tas j on om pro sj e k te t .
• A n al y s e n t ar f or s eg f orh o l d k n y t t et t i l dri f t s f a s en ( f erd i g l ø s n i n g), d er s om i k k e h e l t

s p e s i e l l e f orh o l d k n y t t et t i l a n l e g g s f a s en s om vi l ha b e t y d n i n g f or d r i f t s f a s en a v de k k e s .
• A n al y s e n o m h a n d l er e n k e l th e n d e l s er, i k k e f l ere u a v h e n g i ge o g sa m m e n f a ll e n de

h e n d e l s er.
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Begr e per og f o r k ort el se r

Ta b e l l 1 .3 B e g r e p er o g f or k orte l s er

U tt r y k k Bes k r i v el s e

K o n s e k v e n s M u l i g f ø l g e a v e n u øn s k et h e n d e l s e. K o n s e k v e n s er k an u t t r y kk es m ed
ord e l l er s om en t a l l v er d i fo r o m f a n g e t a v s k a d er på m e n n e s k er, m il j ø
e l l er m at e r i e l l e v er d i er. D et v i l a ll t i d v æ r e u s i k k erhet k n y t tet t i l h v a s om
v i l b l i k o n s e k v e n s e n e.

R i s i k o Utt r y k k f or k o m b i n a sj o n en av s a n n s y n l i g h et f or og k o ns e k v e n s en a v en
uøn s k et h e n d e l s e.

R i s i k oan a l y s e S y s te m at i s k fr e m g a n g s m å t e f or å b e s k r iv e o g/ e ll er b e r e g ne r i s i k o.
R i s i k o a n a l y s e n u t f ø r es v e d k art l e g g i ng a v uøn s k e d e h e n d e l s er, d eres
år s a k er, s a n n s y n l i g h et o g k o n s e k v e n s er.

R i s i k oredusere n de t il t ak T il tak s o m p åvi r k er s a n n s y n l i g h e ten f or e l l er k o n s e k v e n s en a v e n
uøn s k et h e n d e l s e. R i s i k oredusere n de t il t ak b e s tår av f ore b y gg e n d e t i l tak
og k o n s e k v e n sr e d u s ere nd e t i l ta k .

S a f e t y Si k k erhet m ot uøn s k e d e h e n d e l s er s om o p ptrer s om f ø l ge av en e l l er
f l ere t il f e l d i g h e ter.

S a m f u n n ss i k k erhet E v n e n sa m f u n n e t h a r t i l å o p p r et t h o l de vi k t i ge s a mf u n n s f u n k s j o n er og å
i v areta b o r g e r n e s l i v , h e l s e og gr u n n l e g g e n de b e h ov u n d er u li k e f o r m er
f or på kj e n n i n g e r .

S a n n s y n l i g h e t I h v il k en gr a d d et er t r o l i g a t e n h e n d el s e v i l k u n n e i n n t r ef f e.

S e c uri t y Si k k erhet m ot uøn s k e d e h e n d e l s er s om er r e s u l tat a v o v e r l e g g o g
p l a n l e g g i n g .

S årbar h et M a n g l e n d e e v ne h o s et a n a l y s e o b j e k t t i l å m otstå vi r k n i n g e r a v e n
uøn s k et h e n d e l s e, og t i l å gj e n o p pr e tte si n o p p ri n n e l i g e t i l s ta n d e ll er
f u n ksj on e t ter h e n d e l s e n .

E k o m El e k tro ni s k k o m m u n i k a sj o n . M ed E K O M m e n es a l l f orm f or e l e k tro nis k
k o mm u ni k a s j on og d en i n f r a s tru k turen s o m m å v æ r e t i l s te d e f or at
k a p a s i te t s k r e v e n de t j e n e s t er s k al f u n g e r e.

D S B D i r e k toratet f or s a mf u n n ss i k k e r h e t o g b e r e d s k ap

N G U Norg e s g e o l o g i s k e u n d er s ø k e l s e

N V E Norg e s v a ss drag s - og e n e r g i d i r e k torat

S V V S ta t e n s v e g v e s e n

S t y r e nde dokum e n te r

Ta b e l l 1 .4 S t yr e n d e d o k u m e n ter

Ref. T it t el Dato U t gi v er

1.4.1 NS 5 8 1 4 : 2 0 08 K r av t i l r i s i k o v ur d eri n g e r 2008 S ta n d a r d Norge

1.4.2 For s k r i f t o m t e k n is k e k r av t i l b y g g v erk ( B y g gt e k n i s k
f or s kr i f t – T E K 1 0 ) . F OR - 2 0 10 - 03 - 2 6 - 489

2010 K o m m u n a l - og
r e gi o n a l d e p a r te m e n tet
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Ref. T it t el Dato U t gi v er

1.4.3 L o v om p l a n l e g g i n g o g b y g g e s a k s b e h a n d l i ng ( p l a n - o g
b y g n i n g s l o v e n)

2008 M il j ø v ern d e p ar t e m e n tet

1.4.4 B r a n n - og e k s p l o sj o n sv ern l o v e n 2002 J u s t i s - og
b e r e d s k a p s d e p a r t e m e n tet

1.4.5 S tor u l y kk e f or s kr i f ten 2005 J u s t i s - og
b e r e d s k a p s d e p a r t e m e n tet

1.4.6 For s k r i f t o m s trå l e v ern o g br uk av s trå li n g 2010 He l s e - o g
o m s org s d e p a r te m e n tet

1.4.7 S a m f u n n ss i k k erhet i are a l p l a n l e g g i ng 2011 D i r e k toratet f or
s a m f u n n ss i k k erhet o g
b e r e d s k ap

1.4.8 S a m f u n n ss i k k erhet i p l a n - og b y g n i n g s l o v e n 2011 D i r e k toratet f or
s a m f u n n ss i k k erhet o g
b e r e d s k ap

1.4.9 N VE s re t n i n g sl i n j er n r . 2 - 2 0 1 1 : F l a u m og s k r e d f are i
area l p l anar

2014 Norg e s v a ss drag s - og
e n er g i d i r e k torat

1. 4 . 1 0 Ret n i n g sl i n j er f or F y l k e s m a n n e n s bruk av i n n s i g e l s e i
p l a n s a k er ett e r p l an o g b y g n i n g s l o v en

2010 D i r e k toratet f or
s a m f u n n ss i k k erhet o g
b e r e d s k ap

1. 4 . 1 1 S trå l e v ernIn f o 1 4: 2 0 1 2 Ra d on i are a l p l a n l e g g i ng 2012 S ta t e n s s trå l e v ern

1. 4 . 1 2 Ha v n i v å s t i g n i n g . E s t i m at e r av f r a m t i d i g
h a v n i v å s t i g n i n g i n o rs k e k y s t k o m m u n er. Re v i d e r t
ut g a v e.

2009 K l i m at i l p a s n i n g N o r g e

1. 4 . 1 3 Ø k t s i k k e r h e t o g b e r e d s k ap i v a n n f or s y n i n g e n -
V e i l e d n i ng

2006 M a t t il s y n et m . f l

Grunnl a gsdokum e n t as j on

Ta b e l l 1 .5 Gr u n n l a g s d o k u m e n t a s j o n

Ref. T it t el, besk r i v el s e Dato U t gi v er

1.5.1 Pl a n b e s k r iv e l s e 2016 - 01 - 07 Nor c o n s u l t på v e g n e
av F r ø y a k o m m u n e

1.5.2 Reg u l er i n g s b e s t e m m e l s er 2016 - 01 - 07 Nor c o n s u l t på v e g n e
av F r ø y a k o m m u n e

1.5.3 V e i l e d n i ng om t e k n i s k e k r a v t i l b y gg v erk
( P u b li k a sj o n s n u m m e r H O - 2/ 2 0 1 1 )

2011 D i r e k toratet f or
b y g g k v a l i tet

1.5.4 N VE - v e i l e d er nr. 7 - 2 0 1 4 : S ik k e r h e t m ot
k vi k k l e i r e s k r e d . V urder i ng av o m r å d e s ta bi l i tet v ed
area l p l a n l e g g i n g o g u tb y g g i ng i o m r å d er m ed
k vi k k l e i r e o g a n dre j ordar te r m ed
s pr ø brudd e g e n s k a p e r .

2014 Norg e s v a ss drag s - og
e n er g i d i r e k torat
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato Utgiver 

1.5.5 NVE-veileder nr. 8-2014: Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging 
og byggesak. 

2014 Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

 

1.5.6 Veileder ROS-analyser i arealplanlegging 
 

2013 Plan- og 
temadatautvalget i 
Oslo og Akershus 

1.5.7 GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging 2011  Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap, FM 
Rogaland, FM 
Hordaland, FM Sogn 
og Fjordane, Statens 
kartverk 

1.5.8 Håndtering av havnivåstigning i kommunal 
planlegging 

2015 Klimatilpasning Norge 

 

1.5.9 Klimahjelperen 
 

2015 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap 

1.5.10 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved 
høyspentanlegg 

2005 Statens strålevern 

 

1.5.11 Åpen trusselvurdering 
 

2016 Politiets 
sikkerhetstjeneste 

1.5.12 Fokus – Etterretningstjenestens vurdering 2016 Etterretningstjenesten 

1.5.13 Offisielle kartdatabaser og statistikk   Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap, Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat, 
Norges geologiske 
undersøkelse, Statens 
vegvesen, 
Miljødirektoratet, 
Statens strålevern, 
Riksantikvaren, 
Statens kartverk, m.fl. 
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Om anal y se o bje k tet

Be sk ri v e l s e a v a na l y se omr å d e t

S æte r v å g en l i g g er på D y r ø y ; n ord v e s t p å F r ø y a om l ag 17 k m f r a k o mm u n e s e n t e r et S i s tra n d a . I
o m r å d et er det e k s i s teren d e f i s k eri h a v n, f i s k e i n d u s tr i , a nl øp ss t e d f or hurt i g b å t / fe r g e , f r i t i d s h u s ,
sj øb o d e r og n a u s t s a m t n o en b o l i g e r .

Pl a n o m r å d et f or r e g u l eri n g s p l a n en a v g r e n s es a v tre v e d ta t te r e g u l eri n g s p l a n er i v e s t, sør og ø s t. M o t
n o r d g r e n s er p l a n o m r å d et t i l ureg u l ert sj øare a l .

F igu r 2 .1 – P la n o m r åde t s a vg r ens n in g m e d fo r e s l å t t e a r e a l f o r m å l o g h en s y n ss o ne r
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Pl a nl a g t e tilt a k

Reg u l er i n g s p l a n en f or Sæ t er v å g en s k al s i k r e til s tre kk e l i g a r e al t i l f ort s att p o si t i v utv i k li ng av
f is k e i n d u s tr i e n i o m r å d et, h erun d er nø d v e n d i ge h a v n e r og f arl e d er. P l a n en h a r i d en f orb i n d e l s e
i n n arb e i d e t re l e v a n te k l a u s u l erte o m r å d er f or f is k er i f o r m å l . S a m t i d i g s k al p l a n e n, s å l a n gt d et i k k e
k o mm er i k o n f li k t m ed f is k e r ii n t ere ss e n e, s i k r e a r e a l t i l a n dre pri o r i terte f or m ål i n n e n f or p l a n o m r å d et.

Pl a n f o rs l a g et h a r f ø l g e n d e area l f or m ål og h e n s y n ss on e r .

Be b y ggel s e og an l egg

B o l i g b e b y g g e l s e - f r i tt l i g g e n d e s m å h u s b e b y g g e l s e

In d u s tri

Uth u s / N a u s t / B a d e h us

Næ r i ng / T j e n e s t e y t i ng

In d u s tri / L a g e r

S am f e r ds e l s a nlegg og t e knisk in f r a s t r u kt u r
K j ø r e v eg

Fortau

A n n en v e g g r u n n – gr ø nt a r e al

Ha v n

K ai

G r ønnstruk t ur

Nat u r o m r å d e

Bruk og v e r n av s j ø og v a s sdr a g m ed t ilh ø r en d e s t r an d so n e
Ferd s el

Ha v n e o m r å d e i sj ø

Ferd s el / H a v n e o m r å d e i sj ø

Hen s y n s so n er

Fare s o n e - H ø y s p e n n i n g s a n l e gg
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Metode

Innl e dning

A n al y s e n a v r i s i k o f or m e n n e s k ers li v o g h e l s e, y tre m il j ø og m at e r i e l l e v er d i er f ø l g e r
h o v e d p r i n si p p e ne i N S 5 8 1 4: 2 0 08 K r av t i l r i s i k o v u r d e ri n g er (r e f . 1 .4 . 1).

R i s i k o k n y tt e s t i l uøn s k e d e h e n d e l s er, d v s . h e n d e l s er s om i u t g a n g s p u n k tet i kk e s k al i n n tre ff e. Det e r
d e r f or k n y tt e t us i k k erhet t i l b å de om h e n d e l s en i n n tre f fer (s a n n s y n l i g h e t) og o mf a n g e t ( k o n s e k v e n s )
av h e n d el s e n d er s om d e n i n n tre ff er. A n a l y s e n f ø l g e r o g s å ret n i n g s li n j e ne i D SB s v e il e d n i ng
S a m fu n n ss i kk erhet i are a l p l a n l e g g i ng (r e f . 1 .4 . 7).

Det e r g j e n n o m f ø r t e n i n n l e d e n d e f are k art l e g g i ng h v or r e l e v a n t e f arer t a s m ed v i d ere t i l e n
s årbarh e t sv urder i n g . F a r er s o m v urderes m ed m o d erat e l l er h ø y s årbar h et, v ur d eres i e n d e t a l j ert
r i s i k o a n a l y s e i V e d l e g g I.

Gj e n n o m f are i d e n t i f i k a sj o n e n , s årba r h e t s a n a l y s en og r i s i k o v urder i n g e n e , v i l d et b l i f r e m m et t il tak s o m
f ore s l ås i m p l e m e n tert. D i ss e sårbarh e t s - og r i s i k ore d u s erende t i l ta k e n e o p p s u m m eres i k a pi tt e l 5 . 2 .

Far e id e n t ifi k as j on

M e d f are m e n es f orho l d s o m k an m e d f ø r e k o n kr ete s te d f e s te d e h e n d el s er. E n f are er der f or i k k e
s te d f e s tet og k an re p r e s e n t ere en gru p pe h e n d el s er m ed l i k h e t s tre k k . I k a pi tt e l 4 . 1 g j ø r es d e t e n
s y s t e m at i s k g j e n n o m g a ng av a n a l y s e o b j e k tet i e n t a b e l l b a s ert på D S B s v e i l e d n i ng
S a m fu n n ss i kk erhet i are a l p l a n l e g g i ng (r e f . 1 .4 . 7) og a n dre v e i l e d n i n g er ut a r b e i d et av r e l e v a nte
m y n d i g h e ter. D e t b en y t tes o p p d at e r t e k artg r u n n l ag t i l f are i d e n t i f i k a sj o n e n .

Så rb a rh e ts v urdering

De f arer s om f r e m s tår s o m r e l e v a n t e g j e n n om i n n l e d e n d e f are k art l e g g i n g, tas v i d ere t i l e n
s årbarh e t sv urder i ng i k a pi t t el 4 .2. I d e n n e a n a l y s en graderes s årba r h e t sl i k :

• Sv æ r t s å r b a r t
• M o d e r at s årbart
• L i te s årbart
• I k k e sårbart

Det g j e n n o m f ø r es en d e t a l j ert r i s i k o a n a l y s e f or f arer h v or a n a l y s e o b j e k tet f r e m s t å r s o m m o d erat e l l er
s v æ r t s årbart.

S årbar h et k an o m ta l es s om d e t m otsat t e a v r o b u s th e t, og s årbar h etsb e grep e t b r u k es n å r en er o p pt a tt
av k o n s e k v e n s e n e av en i n ntru ff et h e n de l s e.

Ri s i k oa n a l y s e

K ateg o r i s e r i ng av s a n n s y nl i g h et og k o n s e k v e n s

De f arer s om f r e m s tår m ed f orh ø y et s årbar h et i k a pi tt e l 4 . 2, t as v i d ere t i l e n d et a l j e r t h e n d e l s e s b a s ert
r i s i k o a n a l y s e i V e d l e g g I.
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H v or o f te en u ø n s k et h e n d e l s e k an i n ntre ff e, ut t r y kk es v e d h j e l p a v b e g r e p e t s an n s y n li g h e t.

K o n s e k v e n s e ne er v u r d e r t m ed h e n s y n t i l “L i v o g h e l s e”, “ Y tre m il j ø” og “M a t eri e l l e verd i er ” . F or
“ M a ter i e l l v erd i “ i n n g år o g s å sa mf u n n s v erd i er, sl i k s o m brudd i v i k t i ge s a m f u n n s fu n k sj o n er.

Ta b e l l 3 .4 - 1 S a n n sy n l i g h e t sk a te g or i er

S an n s y n lig h ets k ate g o r i Bes k r i v el s e ( f r e k v ens)

1. L i te s a n n s y n l i g S j e l d n e r e e n n en g a n g h v e r t 1 0 0 0 år

2. M o d e r at s a n n s y n l i g Gj e n n o m s n i tt li g h v ert 1 0 0 - 1 0 0 0 år

3. S a n n s y n l i g Gj e n n o m s n i tt li g h v ert 10 - 1 0 0 å r

4. M e g e t s a n n s y n l i g Gj e n n o m s n i tt li g h v ert 1 - 1 0 år

5. S v æ r t s a n n s y n l i g O f tere e n n e n g a ng p e r år

Ta b e l l 3 .4 - 2 K o n s e kv e n sk at e g o ri er

K o ns e k v ens k ate g o r i Bes k r i v el s e

1. S v æ r t li t en k o n s e k v e n s In g e n p er so n s k a d e
Ube t y d e l i g m il j ø s k a d e
M a te r i e l l e s k a d er < 1 0 0 0 0 0 k r / i n g en s k a d e p å e l l er t ap a v
s a m f u n n s v erd i er

2. L i ten k o n s e k v e n s P er s o n s k a d e
L o k a l e* m il j ø s k a d er
M a te r i e l l e s k a d er 1 0 0 0 00 - 1 0 0 0 0 0 0 k r / u b e t y d e l i g s k a d e på e l l er
tap a v s a m f u n n s v erd i er

3. M i d d e l s k o n s e k v e n s A l v or l i g p e rs o n s k a d e
Reg i o n a l * * m il j ø s k a d e, r e s t i tus j o n s t i d i n n t i l 1 år
M a te r i e l l e s k a d er 1 0 0 0 0 0 0 - 10 0 0 0 0 0 0 k r / k ort v arig s k a d e p å e l l er
tap a v s a m f u n n s v erd i er

4. S t or k o n s e k v e n s D ø d e l i g s k a d e, e n p er s o n .
Reg i o n a l m il j ø s k a d e, r e s t i t u sj o n s t i d i n n t i l 10 år
S tore m at e r i e l l e s k a d er 10 000 000 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 k r / s k a d e p å e l l er
tap a v s a m f u n n s v erd i er m ed n o e vari g h e t

5. M e g e t s t or k o n s e k v e n s D ø d e l i g s k a d e, f l ere p e rs o n er
Ir r e v er s i b el m il j ø s k a d e
Sv æ r t s t ore m at e r i e l l e s k a d er > 1 00 0 0 0 0 0 0 k r / v ari g e s k a d er på
e l l er tap a v s a mf u n n s v er d i e r

* Med l o k a le m ilj ø k on s e kv e n s e r m ene s k o n s ek v en s e r p å ut s li p p s o m råde t e ll e r i u m id de lb a r n æ rh e t a v u ts l ip p s pu n kt et .
** Reg io na le k o n s e kv e n s e r o m f atte r k on s e k v en s e r s o m s t rek k e r s e g u t en f o r p la no m råde t

S a n n s y n l i g h e t s - og k o n s e k v e n s v ur d eri n g a v h e n d e l s e r er b y g g e t på er f ari n g ( s ta t i s t i k k ) , tren d er ( f .ek s .
k l i m a) og f a gli g skj øn n .

V urd e r i ng av r i s i ko

De uøn s k e d e h e n d e l s e n e v ur d eres i f orh o l d t i l m u l i ge år s a k er, s a n n s y n l i g h e t o g k o n s e k v e n s .
R i s i k oredusere n de t i l tak vi l b l i v urder t . I e n g r o v a n a l y s e p l a ss eres uøn s k e d e h e n d e l s er i nn i e n
r i s i k o m atr i s e gi tt av h e n d els e n es s a n n s y n l i g h e t og k o n s e k v e n s .
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R i s i k o m atr i s en h a r 3 so n er:

G R Ø NN A k s e p ta b el r i s i k o - r i s i k oredu s eren d e t i l tak er i k k e n ød v e n d i g, m en bør v ur d eres
G UL A k s e p ta b el r i s i k o - r i s i k oreduseren d e t i l tak m å v urder e s
R Ø D Ua k s e p ta b el r i s i k o - r i s i k o r e d u s er e n d e t i l tak er nød v e n d i g

A k s e p t k r i ter i e n e f or r i s i k o e r g i tt av de f arg e de s o n e n e i r i s i k o m atr i s en n e d e n f or.

Ta b e l l 1.4 - 3 R i s i k o m a t r i s e

S A N N S Y N L I G H E T
K O N S E K V E N S

1 . S v æ rt l i t e n 2 . Li t e n 3 . M iddel s 4 . St o r 5 . M ege t s t o r

5 . S v æ rt s an n s y nli g
4 . M ege t sa n ns y n l i g
3 . S an n s y nl i g
2 . M ode r a t s a nns y n li g
1 . Li t e s an n s y nli g

S å rb a rh e t s - og ri s i k o r e dus e r e nde tilt a k

M e d r i s i k oreduseren d e t il ta k m e n er v i s a n n s y n l i g h e t s r e d u s er e n d e ( f ore b y g g e n d e ) e l l er
k o n s e k v e n sr e d u s ere n de t i l t ak (b e r e ds k a p ) s o m b i drar t i l å red u s ere r i s i k o, f or e k s e m p e l f r a r ø d so n e
og n ed t i l a k s e p ta b e l g u l e l l er g r ønn s o n e i r i s i k o m atr is e n . D e r i s i k oredusere n de t i l ta k e n e m e d f ø r er at
k l a ss i f i s eri n g a v r i s i k o f or en h e n d e l s e f or s k y v es i m at r i s e n .

Hen d e l s er i m atr i s e n s røde o m r å d er – r i s i k oredusere n de t il t ak er nød v e n d i g
Hen d e l s er s om li g g er i d e t r øde o m r å d et i m atr i s e n , er he n d e l s er ( m ed t i l hø r e n d e s a n n s y n l i g h e t o g
k o n s e k v e n s ) v i på grun n l a g av k r i ter i e ne i k k e k an a k s e pt e r e. D et t e er h e n d e l s er s om m å f ø l g e s o p p i
f o r m av t il t a k . Fo r tr i n n sv i s omf at t er det t e t il t ak s o m ret t er s eg m ot år s a k e n e ti l h e n d el s e n, o g p å d e n
m åt e n red u s e r er s a n n s y n l i g h e t en f or at h e n d el s e n k an i n ntre ff e.

Hen d e l s er i m atr i s e n s g u l e o m r å d er – t il t ak bør v urde r es
Hen d e l s er s om b e f i n n er s e g i d e t g u l e o m r å d et, er h e n d el s er s om i k k e di r e k te er en o v er s k r i d el s e a v
kr av e l l er a k s e p t k r i ter i er, m en s om k r e v er k o n t i n u e r li g f o k us på r i s i k o s t y ri n g . I m a n ge t il f e l l er er det t e
h e n d e l s er s om m an i k k e k a n f orh i n d r e , m en h v or t i l tak bør i v er k s et t es s å l a n g t d et te er
h e n s i k t s m e ss i g u t i f r a e n k o s t/ n y t t e - v urder i n g .

Hen d e l s er i m atr i s e n s gr ø n n e o m r å d er – a k s e p ta b e l r is i k o
He n d e l s er i d e n g r ø n ne s o n e n i r i s i k o m atr i s en i n n e b æ r er a k s e p ta b el r i s i k o, d v s . a t ris i k o - r e d u s eren d e
t il t ak i k k e e r nød v e n d i g. D e rs o m r i s i k o e n f or d i ss e h en d el s e ne k an re d u s e r es y t te r li g e r e u t en a t d e tte
kr e v er b et y d e l i g r e ss ur s bru k , b ør m an i m i d l er t i d o g s å v urde r e å i v er k s et t e til t ak o g s å f or d i ss e
h e n d e l s e n e .
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Far e i dentif i kasjon o g s å r b a r h etsv u rderi n g

Innl e dende fa r e k a rtl e gging

Ned e n f or f ø l g e r en o v er s i k t o v er r e l e v a nte f arer f or p l a n o m r å d et. O v er s i k ten t a r u t g a n g s p u n k t i D SB s
v e il e d n i ng S a mf u n n ss i kk erhet i are a l p l a n l e g g i n g e n , m en t a r o g s å f or s eg f orh o l d s o m e t ter f a gl i g
s k j ønn v urderes s om re l e v a n te f or d e tte a n a l y s e o b j e k te t .

Fa r e V u r d e r ing

N A T U R B A S E R T E F A R E R : nat u r lige, s t edlige f a r e r som gj ø r a r e al e t s å r b a r t og u t s a t t for
uøns k ede he n d el s e r

S k r e d f are (s nø, i s , s te i n,
l e i r e , j ord)

Pl a n o m r å d et l i g g er i kk e u t s att t i l f or s k r e d , o g d et er i kk e k art l a g t n o en
s k r e d f are i o m r å d et ( D S B k art i n n s y n). T e m a et v urder e s i kk e.

U s ta b i l gr u nn Det e r i f ø l ge k art i n n s y n N G U ( n a sj o n a l l ø s m a ss e d at a b a s e) h o v e d s a k e l i g
b a r t f j e l l ( m er enn 5 0 % f j e l l i d a g e n) i d et t e o m r å d et. D et er i
p l a n b e s te m m e l s e n e k r av o m at d e t f or a ll e t i l tak i n n e n f or p l a n o m r å d et s k al
g j ø r es g e ot e k n i s k e v urder i n g er f ør u t b y gg i n g . T e m a e t v urderes i kk e
v i d e r e h er.

F l om i v a ss drag ( h eru n d e r
i s g a n g)

Pl a n o m r å d et er i kk e u t s att f o r f l om i v a ss drag.
Te m a e t v urderes i kk e.

Ha v n i v å s t i g n i ng ( h e r u n d e r
s to r m f l o o g
bø l g e o p p s k y l li n g)

T emaet v u r de r e s .

Vi n d/ e k s tr e m n e d b ør Pl a n o m r å d et l i g g er å p e n t t i l ut m ot S u l f j orden / M a s u n d f j orden og det
f orut s et t es at b y g g pro sj e k teres i h e n h o l d t i l d i m e n sj o n eren d e v i n d l a s t er.

Det e r i o m r å d et e s t i m ert e n ø k n i ng i n o r m al år s n e d bør på 20 - 2 5 % f r am
m ot 2 1 00 ( m il j o s ta t u s .n o ) . For v e n tn i n g er om p e r i o d e v i s e k s t r e m n e d b ør
kr e v er l o k a l e o g g o de l ø s n i n g er f or hå n dt e r i ng av o v e r v a n n.

T e m a e t v urderes i kk e v i d e r e h er.

S k o g - / l y n g b r a n n Det e r li t e ve g et a sj on i o m r å d et og v ur d eres i k k e u t s a t t . Te m a et v ur d eres
i kk e.

Rad o n Rad o n a k t s o m h e t s k art ( S t r å l e v er n et / N G U) vi s er h ø y a k t s o m h e t f or r a d on i
p l a n o m r å d et og d e t f orut s e t tes s i k k erhet s t il tak m ot r a d on i
pro sj e k ter i n g e n .

T E K 10 l e g g e r t i l grunn at d et v ed n y b y g g k an v æ r e r a d o n i gr u n n e n.
T et ti ng o g ve n t i l a sj on s k al d i m e n sj o n eres d e r et t er. K r av g å r f r a m av § 1 3 -
5 i T E K 10.

Te m a e t v urderes i kk e v i d e r e.

V IR K S O M H E T S B A S E RT F A R E

B r a n n /e k s p l o sj on v ed
i n d u s tr i a n l e gg

Det l i g g e r i kk e a n l e g g s om er pot e n s i e l l e k i l d e r t i l bra n n/ e k s p l o sj on på
e l l er i u m i d d e l b a r næ r h et t i l p l a n o m r å d et. S e a s h e l l A S o p p l y s er i
f orb i n d e l s e m ed u t arb e i d e ls e a v d e n ne R O S - a n a l y s en at d e i kk e h ar
s to f f er s o m re pr e s e n terer n o e n s p e s i e l l r i s i k o f or det t e. Te m a et v urderes
i kk e v i d e r e h e r .
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Fare Vurdering 

  Kjemikalieutslipp og 
annen akutt forurensning 

Det ligger ikke anlegg som er potensielle kilder til større kjemikalieutslipp 
eller annen akutt forurensning på eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 
Seashell AS opplyser i forbindelse med utarbeidelse av denne ROS-
analysen at de ikke har ammoniakk (fryseri) eller andre stoffer som 
representerer noen spesiell risiko for forurensning. Planforslaget legger 
imidlertid til rette for utvidet fiskeindustri og mulig bruk av ammoniakk 
(fryseri) i fremtiden, så et videre fokus på dette temaet bør has ved 
fremtidig planlegging. Temaet vurderes ikke videre her. 

 

Transport av farlig gods  
Det transporteres ikke farlig gods i nærheten av planområdet, det 
nærmeste er transporten som foretas til Sistranda, ca. 10 km unna. 
Temaet vurderes ikke videre. 

Forurensning i grunn Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet (miljostatus.no). 
Temaet vurderes ikke. 

 

Elektromagnetiske felt  Det er ikke registrert slike kilder i området som gir fare for helseskader. 
Høyspentlinjen som krysser over innerste del av vågen (se temaet 
eksisterende kraftforsyning) er det avsatt en 15 m bred hensynssone 
omkring. Temaet vurderes ikke videre. 

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg 
VA-ledningsnett 

Kapasiteten i ledningsnettet skal være tilstrekkelig for å håndtere 
tilkoblingen til nye bygg. Eksisterende VA-anlegg/-nett må hensynstas 
under anleggsarbeid. Temaet vurderes ikke videre. 

 

Trafikkforhold  Planforslaget kan medføre økt risiko for trafikkulykker. Det kan inntreffe 
ulykker på vegstrekningene, men dersom kommunen setter krav til 
gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak når tiltak i planen skal realiseres, 
vil ulykkesrisikoen reduseres. Trafikksikkerhetstiltak som f.eks. fortau 
langs Dyrøyvegen, må vurderes i forbindelse med 
situasjonsplanleggingen av de trafikkgenererende industriområdene. 
Temaet vurderes ikke videre her. 

  Eksisterende 
kraftforsyning 

Det er avsatt en 15 m bred hensynssone omkring høyspentlinjen som 
krysser over innerste del av vågen. Tiltak som gjøres her skal godkjennes 
av ledningseier. Dersom det finnes eksisterende ledningstraseer som ikke 
er regulert til fareområde på plankartet, innebærer planen ikke krav om 
fjerning av disse eller endring av gjeldende krav til tiltaks- eller 
byggeavstand fra disse. Annen eksisterende kraftforsyning må hensynstas 
under anleggsarbeid. Temaet vurderes ikke videre her. 

Drikkevannskilder Det er ikke registrert drikkevannskilder i området (GRANADA). Temaet 
vurderes ikke. 

 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Byggteknisk forskrift (TEK10) § 11-17 setter krav til fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy, og det forutsettes at dette følges. Temaet vurderes 
ikke videre her. 

  Slokkevann for 
brannvesenet 

Tiltaket innebærer etablering av bygg for blant annet brannvesenet. 
Byggteknisk forskrift (TEK10) § 15-9 og forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn §§ 4-3 og 5-4 setter krav til slokkevann, og det forutsettes at 
dette følges. Temaet vurderes ikke videre her. 

SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare 

Sårbare bygg* Det er ingen slike bygg i eller i umiddelbar nærhet til planområdet som 
berøres. Temaet vurderes ikke videre. 



Oppdr a gsn r . : 515077 6 D ok u m e n t nr . : 5150776 - R OS V e r sj o n : J0 3
De t a lj regu le r in g s p lan f o r S æ t ervåge n | R i s i k o - o g s årbarhe ts ana l y s e

2017 - 03 - 0 3 | S ide 16 a v 20

Fa r e V u r d e r ing

K u l tur m i n n er Det e r i k k e reg i s trerte k u l t u r m i n n er i n n e n f or e l l er i u m i d d e l b a r næ r h e t t i l
p l a n o m r å d et. V ed e v e nt u e ll e f u n n a v k u l tur m i n n er u nd er a r b e i d i
p l a n o m r å d et s k al arbe i d et s ta n s es og F y l k e s k o mm u n en k o n ta k tes.
Te m a e t v urderes i kk e v i d e r e.

T ILSIK T E DE H A ND L IN G E R: F o r hold v ed ana l y s eo b je k t et som g j ø r det s å r b ar t for til s iktede
han d lin g er

T il s i k te d e h a n d l i n g er Pl a n o m r å d et og a k t iv i te t e n i d e tte v ur d eres t i l i kk e å v æ r e u t s att f or
t il s i k te d e h a n d l i n g e r . T e m a et v urderes i kk e v i d e r e .

S Æ R S KIL T E F O RH O LD V E D P L A N O M R Å D E T

K o l li sj on m e ll om b å ter i
p l a n o m r å d ets d e l i sj ø.

Det e r f r a S e a S h e l l A S o p p l y s t c a. 1 5 b åt a n l øp d a g l i g, m ed n o e
s e s o n g v ari a sj o n . I t i l l e g g t i l d e tte k o m m e r f ergetra f i k k e n o g fr i t i d s b å t er.
T emaet v u r de r e s .

*" S årbar e b y gg " s a m sv are r m e d d a t a s et t e t i k ar t in n s y n s l ø s n in ge n t il D S B o g o m f a tt e r barnehager , le k e p la ss e r , sk o le r , s y k eh u s ,
s y k eh je m , b o - o g behand li ngs s enter , rehab ili t er in g s in s t i t u s jo ner , an d r e s yk eh je m / a ld er s h jem o g f en g s l er .

S å rb a rh e ts v urdering

Fø l g e n de uøn s k e d e h e n d els er f r e m s to i f are i d e nt i f i k a s j o n en s om re l e v a n te, og d e t g j ø r es en
s årbarh e t sv urder i ng av d i s s e:

• Ha v n i v å s t i g n i ng
• K o l li sj on m e ll om b å ter i p l a n o m r å d ets d e l i sj ø

S årb a rhets v urd e r i ng – H a v n i v å s ti g n i ng ( h e ru n d e r st o r m fl o og
b ø l g e o p p s k y lli n g )

Det vi s es t i l v e d l e gg 2 , h v or e s t i m at e r på s tor mf l o i 2 0 1 6 o g f or f r a m t i d e n er ber eg n e t. I d e t a l l er v er s te
sc e n ario e t k an m i d d e l v a n n s ta n d st i ge m ed 76 c m f r a m t i l 2 1 0 0 / 2 1 1 2 . D en m e s t s a n n s y n l i ge
e n dr i n g e n a v v a nn - n i v å et i 2 1 0 0 /2 1 12 er en h e vi n g m e ll om 18 o g 4 6 c m , av h e n g i g av h v il k et uts l i p p -
sc e n ario s om l e g g es t i l gr u n n .

E n g j e n n o m g a ng av t i l g j e n g e l i g d o k u m e n tas j on f or m o l o en vi s er at m o l o e n er i g od s ta n d, o g m an k an
r e g ne m ed at d e n f ort s att vi l f u n g e r e som b e s k y tt e l s e m ot l o k a l e b ø l g e r i o v er s k u el i g fr a m t i d.

Det f orut s et t es a t d e t t a s h e n s y n t i l f r e m t i d i g h a v n i v å , s o m b e skr e v et i n o ta t e t i v e d l e gg 2 , v ed
pro sj e k ter i ng og o p p f ø r i ng av n y e b y gg og k o n s tru k sj o n e r i p l a n o m r å d et. For a t k r a v e t i T E K 10 ( r e f .
1. 4 .2) f or s i k k erhet s k l a ss e F2 (bo l i gb y g g) m ed 2 0 0 - å r s r et u r p e ri o d e s k al v urder e s s o m iv are t att, bør
d e t l e g g e s t i l g r u n n et s to r mf l o niv å på 2 9 9 c m o v er NN2 0 0 0. D e t v urderes a t d et te n i v å e t o g s å i v aretar
bø l g e e ff e k ter ( a n s l ått t i l 0.4 m ) . M ed et s li k t n i v å v i l e n v æ r e s i k r et m ot s to r mf l o f r a m t i l 2 0 5 0 / 2 0 6 2 . P å
d e t t i d s p u n k tet er det s tr en g e s te a n s l a g e t 2 5 4 cm + 0 . 4 m f or bø l g e r = 2 9 4 c m . H vi s s tor m f l o niv å et
f a k t is k er s å h ø y t i 2 0 5 0 , s å er det g o d t i d t i l , og m u li g, å k o n s tru e r e e t n y tt v ern m ot bø l g e r .

G i tt a t d e t tas s li k e h e n s y n v urde r es p l a n o m r å d et s om li t e sårbart f or h a v n i v å s t i g n i n g .

S årb a rhets v urd e r i ng – K ol li s j on m e ll o m b å t er i p l a n områd e t s d e l i s j ø

S n a ut 4 d e k ar n y tt o f f e n t li g h a v n - ( S H A ) og k a i ar e al ( S K ) , s n a u t 8 d e k ar p l a n l a gt i n d u s tr i a r e a l ( B I),
s a m t p r i ori t e r i ng a v f i s k e b åt t r a f i k k i d e t p l a n l a g te h a v ne o m r å d e i sj ø ( V H S ) , vi l s a m l et s e t t l e g g e
f orho l d e ne s v æ r t g o dt t i l re t te f or en p o s i t i v utv i k li ng a v f is k eri n æ r i n g en i S æ ter v å g e n . Pl a n f or s l a g et v i l
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føre til at fritidsbåter fortsatt vil kunne trafikkere vågen. De vil imidlertid ikke kunne ankre opp innenfor 
det planlagte havneområdet i sjø, se figur 2.1. 

 
Det er fra SeaShell AS opplyst ca. 15 båtanløp daglig per i dag, med noe sesongvariasjon. I tillegg til 
dette kommer fergetrafikken og fritidsbåter. Denne båttrafikken sammen med en fremtidig utvikling av 
fiskerinæringen tilsier moderat sårbarhet i planområdets del i sjø når det gjelder kollisjon mellom båter, 
og det utføres en risikoanalyse, se vedlegg I.
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Konkl u sjon o g op p s u mm er ing av t il t ak

K o nklu s j on

Pl a n o m r å d et f r e m s tår ge n e r e l t, m ed de t i l tak s o m er bes kr e v et o g f orut s att f u l gt, s o m li te s år b art.

Det h ar b l i tt g j e n n o mf ø r t e n i n n l e d e n de f are i d e n t i f i k a s j on o g sårbar h ets v u r d e ri ng av de t e m a e r s o m
g j e n n o m f are i d e n t i f i k a sj o n en f r e m s to s o m re l e v a n te. F ø l g e n de f arer h ar b l i tt utre d et:

• Ha v n i v å s t i g n i ng
• K o l li sj on m e ll om b å ter i p l a n o m r å d ets d e l i sj ø

A v d i ss e fr e m s to p l a n o m r å d et s om m o d erat s årbart fo r k o lli sj on m e ll om b å te r , o g d e t b l e d e r f or ut f ø r t
en r i s i k o a n a l y s e. A n al y s e n vi s te a k s e p ta b e l r i s i k o .

Det e r g j e n n om f are i d e n t i f i k a sj on og s år b arhet s v urde r i n g , i d e nt i f i s ert t il t ak s o m d e t u t f r a
s a m f u n n ss i k k er h e t s h e n s y n er nø d v e n d i g å g j e n n o mf ø r e f or å u n n gå å b y g g e så r b a r h e t i n n i d e t te
p l a n o m r å d et. T il ta k e n e e r s a m m e n f at t et n e d e n f or og m å f ø l g e s o p p i d et vi d ere p l a n a r b e i d et.

Opp s umm e ring a v ti l tak

Fa r e S å r b a r hets - og r is i kor e d u s er en d e til t ak

Ha v n i v å s t i g n i ng ( h e r u n d e r
s to r m f l o o g
bø l g e o p p s k y l li n g)

Det f orut s et t es a t d e t t a s h e n s y n t i l f r e m t i d i g h a v n i v å, s o m b e skr e v et i
n o ta t et i v e d l e g g 2 , v e d p r o sj e k ter i ng o g o p p f ø r i ng a v n y e b y gg og
k o n s tr u k s j o n er i p l a n o m r å d et. For at k r a v et i T E K 10 fo r s i k k erhet s k l a ss e
F2 (bo l i gb y g g) m ed 2 0 0 - å r s ret u r p e ri o d e s k al v urder e s s o m iv are t at t , bør
d e t l e g g e s t i l g r u n n et s to r mf l o niv å på 2 9 9 c m o v er NN2 0 0 0 .

Vi n d/ e k s tr e m n e d b ør Det f orut s et t es a t b y gg pr o sj e k teres i h e n h o l d t i l d i m e n sj o n eren d e
v i n d l a s ter o g a t d e t e t a b l e r es g o d e o g f r e m t i d sr et t e d e l ø s n i n g e r f or
h å n d ter i ng a v o v er v a nn i p l a n o m r å d et.

VA - l e d n i n g s n e tt E k s i s teren d e V A - l e d n i n g e r på p l a n o m r å d et m å k art l e g g e s og h e n s y n s tas
u n d e r ut b y g g i n g e n .

E k s i s teren d e
kr a f t f or s y n i ng

E k s i s teren d e k a bl er og k r a f t l e d n i n g er m å k art l e g g e s og h e n s y n s tas
u n d e r a n l e g g s arb e i d e t .

K u l tur m i n n er V ed e v e n t u e ll e f u n n a v k u l t ur m i n n er un d er arb e i d i p l a n o m r å d et s k al
arbe i d e t s t a n s es og F y l k e s k o mm u n en k o n ta k tes.
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Vedlegg 1 – Risikoanalyse 
 
 
 
 
Hendelse 1 – kollisjon mellom båter i planområdets del i sjø 

 
Drøfting av sannsynlighet: 

 

Sannsynlighet for sammenstøt er i stor grad avhengig av i hvilken grad alle som benytter 
farvannet følger regelverket for ferdsel til sjøs og aktiviteten i området. Det er fra 
SeaShell AS opplyst ca. 15 båtanløp daglig per i dag, med noe sesongvariasjon. I tillegg 
til dette kommer fergetrafikken og fritidsbåter. Større fartøy, som ferga, har begrenset 
mulighet for å styre unna og det kan oppstå situasjoner der det ikke vil være mulig å 
forhindre sammenstøt. Årsaker kan være dårlig vær, feilnavigering, manglende erfaring 
med ferdsel til sjøs, påvirkning av rusmidler, teknisk svikt, mv. Det vurderes som 
sannsynlig at kollisjon mellom båter i planområdets del i sjø kan inntreffe. 

 

 
 

Drøfting av konsekvens: 
 

Liv og helse: 
Innenfor planområdets del i sjø vurderes hastigheten til båter å være relativt lav og at 
konsekvensene for liv og helse dermed begrenses. Konsekvens for liv og helse ved 
kollisjon mellom båter vurderes til å kunne bli middels. 

 
Ytre miljø: 
Det kan ved kollisjon mellom båter oppstå lekkasje av drivstoff, men den begrensede 
størrelsen på båter som vil være innenfor planområdets del i sjø vurderes til å gi svært 
liten konsekvens for ytre miljø. 

 
Materielle verdier: 
Konsekvens for materielle verdier vil hovedsakelig være knyttet til redningsaksjon og 
skade/tap av båt. Konsekvens vurderes som middels. 

 
 

Oppsummering: 
 

 Sannsynlighet Konsekvens Risiko 
    

Verdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    

              Liv og helse   X     X    X  

              Ytre miljø   X   X     X   

              Materielle verdier   X     X    X  
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Vedlegg 2 – Notat om flomfare og stormflo ved 
Sætervågen, Frøya
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Til:                    Intern 
 

Fra:                  Arne E Lothe 
 

Sted, dato        Trondheim, 2016-0422 
 

Kopi til: 
 
 
Flomfare og stormflo ved Sætervågen, Frøya 

 
 
1    BAKGRUNN 

 

Norconsult skal utarbeide reguleringsplan for deler av Sætervågen, Frøya Kommune. Til dette arbeidet er 
det nødvendig å vite hvilken risiko det er for skadelig stormflo og bølger. 

 

I dette notat er det utført en vurdering av mulig flomfare som resultat av stormflo og/eller bølger i området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1  Kart over sjøområdet nord og vest for planområdet (mørk blå)
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Figur 2  Dybdekart for sjøområdene ved planområdet (mørk blå)
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Figur 3 – Planområdet med høringsforslag til reguleringsplan 
 
 
2    BESKRIVELSE 

 
2.1    Stormflo 

 

Stormflo er det samlede resultat av alle faktorer som påvirker vann-nivået, med unntak av bølger. Disse 
faktorene inkluderer f eks tidevann, lufttrykk, vindoppstuving, elvetilførsel, etc. 

 
Stormflo beregnes ved å foreta en tilpasning av en statistisk fordeling til observerte data for vann-nivå i ved 
nærmeste målestasjon som ligger ved Heimsjø i Hemne. Målingene har vært foretatt siden 1928. Vi benytter 
data som er rapportert i tidevannstabellene og ekstrapolerer disse til lengre returperioder. Dette gir 
ekstremverdier, f eks en 100-årsverdi basert på dagens situasjon (2016). I tillegg skal det tas hensyn til 
klima-endringer, dvs muligheten for at havnivået stiger. 

 
I indre del av Trondheimsfjorden foregår det en landheving som er estimert til 4 - 6 mm pr år. Denne 
hevingen er tilnærmet konstant og skyldes at landet hever seg etter å ha vært presset ned under siste istid. 
Landhevingen er høyest der isdekket var mektigst, og hevingen avtar derfor ut mot kysten og er merkbart 
mindre ved kysten, ca 2 – 3 mm ved Hitra/Frøya. For at klimaendringer skal føre til havnivåstigning, må altså 
havet stige mer enn landet hever seg. Netto-effekten av disse to faktorene er forbundet med en viss 
usikkerhet, spesielt siden den også vil avhenge av hvordan verdens land velger å respondere på trusselen 
om en klima-endring. I tillegg må en ta hensyn til at landhevingen er ujevnt fordelt over landet, og at 
havnivåhevingen heller ikke er jevnt fordelt over jordkloden.
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Estimater på netto vannstandsendring gis derfor innenfor visse konfidensintervaller, der eksempelvis et 
konfidensintervall på 95 % betyr at det gitte estimatet ligger innenfor 95 % av alle beregninger. 
Konfidensintervall 50 % gir middelverdi eller mest sannsynlige verdi. 

 
Den første offisielle rapporten om effekter i Norge er NOU-rapporten Klima i Norge 2100 fra 2009 (1) 

 
For beregninger av framtidig havnivå-endring har vi benyttet en nyere publikasjon fra NERSC fra 2012 (ref. 
2 ), og en senere oppdatering fra 2015 (3). Rapporten fra 2012 angir bare antatt stigning av 
middelvannstand med fratrekk for landhevingen for kystkommuner i Norge. I 2015-rapporten har en i tillegg 
tatt hensyn til de mulige strategier som verdens land tar i bruk for å redusere klimaendringene, og det er 
derfor gitt estimater ved lavt, moderat og høyt utslippsnivå. 

 

De tre aktuelle rapportene viser en tendens til at estimatene for framtidig havnivåheving i Norge blir lavere 
etter hvert som metodene blir bedre og flere effekter tas inn i beregningene. 

 
2.2    Bølger 

 

Sætervågen er godt beskyttet mot bølger av både de mange øyene rundt Sula og Mausundvær, og av 
øyene som ligger rett nord for Norddyrøya, dvs øyene som er omfattet av Kvalværet. Til sammen sørger 
disse for at der er helt ubetydelig størrelse på havbølger og dønning eller bølger fra Frohavet som kommer 
inn. Havna ligger imidlertid på et sted som er utsatt for sterk vind, og lokale bølger kan oppstå på de korte 
strekningene som finnes mellom øyene. Det finnes strekninger på 1.0 – 1.5 km der bølger kan dannes, og 
dette er normalt for langt til å tillates i en normal havn. 

 
Vi regner med at moloen i Sætervågen er bygget for å skjerme mot slike lokale bølger, og moloen vil skjerme 
den vestre delen av havna mot bølger som oppstår ved vind fra NV og N. 

 

Det er ikke utført beregninger av bølgehøyder inne i vågen bak moloen. Man kan regne med at 
bølgehøydene her blir svært små, og at bølgene vil domineres av korte vind-bølger. Den avstanden som 
bølgene kan skylle innover land er derfor begrenset av bølgelengden. Bølgeperioden anslåes til 2 – 3 s, som 
tilsvarer bølgelengder på 6 – 15 m. 

 
For bygninger eller konstruksjoner som ligger i sjøkanten eller ytterst på en kai, bør det regnes et tillegg til 
ekstrem stormflo på 0.4 m for å ta hensyn til bølge-effekter. Denne tilleggshøyden kan avtrappes lineært til 0 
i en avstand på 6.0 m fra kaikant eller vannkanten (ved ekstremflo) forutsatt at terrenget er drenert slik at 
man unngår magasinering av vann på flaten foran konstruksjonen. 

 
 
3    ESTIMAT PÅ STORMFLO 

 

Estimater for framtidig stormflo ved Sætervågen) presenteres for returperioder på 50, 100 og 200 år, og for 
konfidensintervaller på 50 % (mest sannsynlige), 68 % (moderat sikkerhet) og 95 % (høy sikkerhet); og for 
årene 2016, 2062 og 2112. Tall for tre ulike utslippscenarier er også vist. Alle verdier er gitt i cm over 
NN2000. Resultatet er vist i Tabell 1. 

 
For å beregne verdiene i Tabell 1 har vi benyttet beregnede ekstremverdier for målestasjonen ved Heimsjø i 
Hemne Kommune. Antatt effekt av klimaendring (havnivåstigning) er hentet fra Frøya Kommune/Titran. For å 
beregne effekter av klima-endring er det bare tatt hensyn til en heving av middelvann. Det finnes også en 
mulighet for at middelvannstand vil fortsette å synke, men denne situasjonen regnes som uproblematisk, og 
behandles ikke som en risiko. 

 
Tabell 1 oppgir flere verdier som kan være aktuelle for ulike typer bygg og konstruksjoner. Generelt er det 
slik at å bevege seg mot høyre i tabellen gir lengre levetid eller prosjekthorisont, mens bevegelse nedover gir 
høyere grad av sikkerhet. Tabellen vil kunne benyttes til å tilpasse kravene til byggenes funksjon, der man vil 
ha ulike krav til f eks et naust eller en kai, og til et mer permanent bygg som f eks bolig, skole eller 
omsorgsinstitusjon.



NOTAT – INTERNT 
Oppdragsnr.:5150776    Dokumentnr.: 1 

n:\515\07\5150776\5 arbeidsdokumenter\60 ros\notat_flomfare og stormflo_sætervika.docx 2016-04-22  |  Side 5 av 10 

 

 

 
 
 
 
 

Til sammenligning er høyeste observerte verdier i noen nærliggende havner som følger: 
 

o Heimsjø           211 cm over NN2000 
o Kristiansund     191 cm over NN2000 
o Trondheim       260 cm over NN2000 
o Rørvik              266 cm over NN2000 

 
 
 

Tabell 1               Estimater på ekstremverdier for stormflo ved Sætervågen, gitt i cm over NN2000 
 

   
 
 
Returperiod

e år 

ÅRSTALL 

  2016 2050/2062 2100/2112 

  Konfidens- 
intervall -> 

50 % 68 % 95 % 50 % 68 % 95 % 

 
Rapport 
fra 2012 

(2) 

 50 206 215 223 229 236 261 281 

 100 214 224 231 237 244 269 289 

 200 223 232 240 246 253 278 298 
 
 
 
 
 

Rapport 
fra 2015 
(3) med 
utslipps- 

nivå 

Lavt 
Rcp2.6 

50  219  231 224  245 

100 227 239 232 253 

200 236 248 241 262 

Middels 
Rcp4.5 

50 220 257 233 257 

100 228 265 241 265 

200 237 274 250 274 

Høyt 
Rcp8.5 

50 224 237 237 282 

100 232 245 245 290 

200 241 254 254 299 
 
 
 

4    STATUS FOR MOLO 
 

Et stort antall av dagens moloer i Norge er bygget av Statens Havnevesen eller Kystverket. Disse moloene 
er derfor bygget for å tjene fiskeriene, og krav til soliditet, funksjon og levetid er tilpasset fiskeflåtens behov. 
Dersom man planlegger en utbygging i et område som er avhengig av at moloen fortsatt fungerer, må det 
kontrolleres at moloen tilfredsstiller de nye krav som en annen type aktivitet vil stille. 

 

Vi har ikke utført en befaring til Sætervågen med henblikk på en inspeksjon av moloens status, men vi har 
framskaffet noe foto-dokumentasjon for dagens tilstand. De bildene som er funnet, er vist nedenfor. 
Kommentarer og observasjoner er gitt for hvert bilde. 

 
Vi konkluderer fra disse bildene at moloen er i god stand og at den ikke er utsatt for skader på utsiden eller 
hyppig overskylling.
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Figur 4                 Sætervågen molo 2010. Moloen synes å være i god stand, Det er jevn bredde på fyllingen mot utsiden. 
Det er lagt ut en utrigger for mindre båter ytterst på moloen. Plasseringen av denne utriggeren indikerer 
at bølgebelastningen på molo-enden er liten.
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Figur 5                 Molo i Sætervågen 2015. De mindre fartøyene på innsiden av moloen er borte, og det er etablert et 
industri/kai-område innenfor moloen. Utsiden av moloen ser fortsatt jevn og uskadet ut.
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Figur 6  Moloens innside fotografert av Google Earth.
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Figur 7                 Foto av moloens innsiden hentet fra Google Earth. Vegetasjon og busker på moloen tyder på lav 
belastning og sjelden overskylling. Merk også at lyktestolpene er frittstående og har til dels store skap 
og kasser påmontert.
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KONKLUSJON 
 

Estimater på stormflo i 2016 og i framtiden er beregnet. I det aller verste scenariet kan middelvannstand 
stige med 76 cm fram til 2100/2112. Den mest sannsynlige endringen av vann-nivået i 2100/2112 er en 
heving mellom 18 og 46 cm, avhengig av hvilket utslipp-scenario som legges til grunn. 

 
En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon for moloen viser at moloen er i god stand, og man kan regne 
med at den fortsatt vil fungere som beskyttelse mot lokale bølger i overskuelig framtid. 

 
For å ta hensyn til mulige bølger i havnebassenget bør det legges inn en ekstra høyde på 0.4 m over 
ekstrem stormflo for bygninger på kaikant eller i vannkanten (ved stormflo), avtagende lineært til 0 m i en 
avstand 6 m fra vann/kai-kant. 
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Vi viser til oversendt forslag til reguleringsplan. Vi viser videre til brev frå
Fylkesmannen til kommunene datert 24. 09. 2013 og 13. 02. 2014 om at Sør-
Trøndelag er utpekt som pilot for samordning av statlige uttalelser og at
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Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelser frå følgende fagmyndigheter:
. Statens vegvesen (SVV)

Det foreligger vilkår for egengodkjenning frå Statens vegvesen som
sektormyndighet. Uttalelsene frå fagmyndighetene følger i vedlegg. Det vises til
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Fylkesmannen har mottart ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger
innspill til planen frå Fylkesmannens fagavdelinger:

Barn og unge og Miljøvern
Vi kan ikke se at støy er vurdert i planbeskrivelsen eller i kapittel 6 «Virkninger
av planforslaget». Støy er et voksende miljøproblem som rammer svært mange
mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og trivsel og påvirker folks
helsetilstand. Som omtalt i planbeskrivelsen vil større industriareal medføre økt
trafikk og dermed økt støy i området. I tillegg grenser planområdet inn mot
Dyrøy fergekai med mye trafikkstøy. Av erfaring vet vi at det er utfordrende å
åpne for boligbygging nært inntil industri og annen støyende virksomhet. Det
bør gjennomføres en vurdering av støy i forhold til ny næringsvirksomhet og
øket trafikk i planområdet.

I planbestemmelsene § 3. 3. om støy er det fastsett tidsrammer for støyende
anleggsarbeid. I tillegg bør det tas inn en bestemmelse som ivaretar støyhensyn
i boligområdene i planen, jf. retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen/ T-1442/2012.

Ut over dette er det ingen merknader til planen.

Sosial og helse
Det er positivt at trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter er vurdert, og at det
er regulert inn en gang- og sykkelvei langs Fv 431 innenfor planområdet.

Samfunnssikkerhet

Det er utarbeidet en grundig og veldokumentert ROS-analyse som gir en
systematisk oversikt over sårbarheter i planområdet. Analysen foreslår blant
annet risikoredyserende tiltak for å hensynta fremtidig havnivå og stormflo,
samt vind. For å sikre at disse temaene følges opp i det videre arbeidet med
planen anbefaler vi at tiltakene synliggjøres i planbestemmelsene.

E-post: fmstDostmottakiaifvlkesmannen.no Internert: www. fvlkesmannen. no/st Organisasjonsnummer: 974764350



Universell utforming
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å
ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har inngått avtale med
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.

Landbruk og bygdeutvikling
Ingen merknad.

Vilkår for egengodkjenning
Ingen

Med hilsen

Tor Sæther

seniorrådgiver
Hanne Nordgård
plankoordinator

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kontaktpersoner: Landbruk: Elisabeth Varsi Stubbrud, tlf. 73 19 91 55
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48
Sosial og helse: Frode Engtrø, tlf. 73 19 93 18
Samfunnssikkerhet: Kaja K. Kristensen, tlf. 73 19 91 69
Reindrift: Helge Hansen, tlf. 73 19 93 90
Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune

v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM



Statens vegvesen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen

7468 TRONDHEIM

Behandlende enhet:

Region midt

Saksbehandler/telefon:

Marthe Fjellheim / 45205288

Vår referanse:

16/17146-5

Deres referanse:

15/74

Vår dato:

20. 09. 2016

Uttalelse - Reguleringsplan Sætervågen - Frøya kommune

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 23. 08. 2016.

Denne uttalelsen er skrevet av Statens vegvesen som sektormyndighet for trafikksikkerhet.

Reguleringsplanen for Sætervågen er en plan for tilrettelegging av sjø- og landareal, i all
hovedsak til fiskeriformål. Det er også tatt inn et nytt boligområde.

Planen er i all hovedsak en stadfesting av eksisterende situasjon, men vil generere økt trafikk
til og frå næringsområdet på vestsiden av vågen. Dette vit kunne skape trafikkfarlige
situasjoner for folk som oppholder seg langs vegen. Tilgrensende reguleringsplan for Setra -
Strømsholmen har regulert inn et gang- og sykkeltilbud for myke trafikanter langs Fv 431,
men dette gå ikke helt opp til fergeleiet.

l varsel om oppstart ba Statens vegvesen Frøya kommune om å vurdere

trafikksikkerhetstiltak langs Fv 431, noe som nå er ivaretatt gjennom en inntegnet gang- og
sykkelveg.

Reguleringsbestemmelsene sier ingenting om når gang- og sykkelvegen skal etableres eller
hvem som skal bekoste denne. Statens vegvesen ber Frøya kommune om å ta inn en

rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av trafikksikkert tilbud for myke
trafikanter før næringsområdet og det nye boligområdet bygges ytterligere ut.

Vilkår for egengodkjenning:

Vilkår for egengodkjenning er fremmet av Statens vegvesen som sektormyndighet for
trafikksikkerhet og er hjemlet i vegtrafikkloven §1.

Postadresse

Statens vegvesen

Region midt

Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 02030

firmapost-midt@vegvesen. no

Org. nr: 971032081

Kontoradresse

Prinsensgate l

701 3 TRONDHEIM

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø



Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av trafikksikkert
tilbud for myke trafikanter før næringsområdet og det nye boligområdet bygges
ytterligere ut.

Vi minner om at hvis vilkår for egengodkjenning ikke blir imøtekommet, er det å regne som
et varsel om innsigelse til planforslaget.

Vegavdelingen region Midt

Med hilsen

Eva Sol vi

avdelingsdirektør Marthe Fjellheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM



Statens vegvesen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710, Sluppen

7468 TRONDHEIM

Behandlende enhet:

Region midt

Saksbehandler/telefon:

Marthe Fjellheim / 45205288

Vår referanse:

16/17146-5

Deres referanse:

15/74

Vår dato:

20.09. 2016

Uttalelse - Reguleringsplan Sætervågen - Frøya kommune

Vi viser tit oversendt planmateriale, mottatt 23.08.2016.

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune som vegeier.

Reguleringsplanen for Sætervågen er en plan for tilrettelegging av sjø- og landareal, i all
hovedsak til fiskeriformål. Det er også tatt inn et nytt boligområde.

Planen er i all hovedsak en stadfesting av eksisterende situasjon, men vil generere økt trafikk

til og frå næringsområdet på vestsiden av vågen. Dette vil kunne skape trafikkfarlige
situasjoner for folk som oppholder seg langs vegen. Tilgrensende reguleringsplan for Setra -
Strømsholmen har regulert inn et gang- og sykkeltilbud for myke trafikanter langs Fv 431,
men dette gå ikke helt opp til fergeleiet.

l varsel om oppstart ba Statens vegvesen Frøya kommune om å vurdere

trafikksikkerhetstiltak langs Fv 431, noe som nå er ivaretatt gjennom en inntegnet gang- og
sykkelveg.

Reguleringsbestemmelsene sier ingenting om når gang- og sykkelvegen skal etableres eller
hvem som skal bekoste denne. Statens vegvesen ber Frøya kommune om å ta inn en
rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av trafikksikkert tilbud for myke
trafikanter før næringsområdet og det nye boligområdet bygges ytterligere ut.

Vilkår for egengodkjenning:
Vilkår for egengodkjenning er fremmet på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune som
vegeier. Hvis vilkårene ikke tas til følge, er dette å regne som en innsigelse i saken. Sør-
Trøndelag fylkeskommune avgjør hvorvidt saken også vil behandles politisk.

Postadresse

Statens vegvesen

Region midt

Postboks 2525

6404 MOLDE

Telefon: 02030

firmapost-midt@'vegvesen. no

Org. nr: 971032081

Kontoradresse

Prinsensgate 1

701 3 TRONDHEIM

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø



Det må tas inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av trafikksikkert
tilbud for myke trafikanter før næringsområdet og det nye boligområdet bygges

ytterligere ut.

Vi viser også til samordna uttalelse av statlige uttalelser, der Statens vegvesen har uttalt seg
som statlig sektormyndighet.

Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen

ErikJ. Jølsgard

seksjonssjef Marthe Fjellheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM



Region Kystverket Midt-Norge
Sentral postadresse: Kystverket

Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847 Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Frøya kommune
Postboks 152
7261 SISTRANDA

  

Deres ref.:
STAS/5599

Vår ref.:
2016/341-8

Arkiv nr:
413.2

Saksbehandler:
Oddbjørn Sæther

Dato:
11.10.2016

Høringsuttalelse 2. gangs - Reguleringsplan Sætervågen - Frøya kommune - 
Sør-Trøndelag fylke
Viser til oversendingsbrev 22.08.2016 og ettersendte vedlegg 23.08.2016 og 05.09.2016. 
Planen lagt ut til 2.gangs offentlig ettersyn/høring etter vedtak i Hovedutvalget for 
forvaltning 18.08.2016 sak 100. 

Planforslaget omfatter Sætervågen fiskerihavn og tilgrensende område rundt, med 
planbeskrivelse 29.04.2016, plankart datert 15.07.2016 og tilhørende bestemmelser datert 
06.07.2016. 

Hovedmålet med planen er å tilrettelegge bedre for fiskere, fiskeriformål og tilhørende 
næringsretta fiskeriformål i den før etablerte fiskerihavna i Sætervågen.

Kystverket har følgende kommentarer:
Vi har ikke avgjørende innvendinger til planen som for vår del kan egengodkjennes slik den 
er framlagt når følgende er rettet, justert, endret.

 Plankart må påføres koordinater, rutenett og koordinatsystem.

 Manglende formålskoder (bokstaver) SHA, SK og VHS må påføres plankartet. Flere 
reg.bestemmelser visert til formålskoden og kan således mistolkes ved manglende 
visning. I verste fall, ikke ha juridisk virkning.

 § 3 Fellesbestemmelser 

o §3.7 tredje kulepunkt må tilføyes følgende: ”Det skal ikke tillates 
kabler/rør/ledninger eler andre installasjoner i havnebassenget som kan 
hindre eller vanskeliggjøre bruk av anker ved manøvrering i havna”.

o Påfølgende avsnitt tilføyes: ”Avløpsanlegg til sjø skal så langt råd 
samordnes og ledes utenfor fiskerihavnebassenget”. 

o Tiltak i og nært sjø krever egen tillatelse etter havne og farvannsloven før 
igangsetting ”kan skje. I fiskerihavner, som her, fra Kystverket”.

Midt-Norge



Side 2

 Reg.bestemmelse §5.2

”Kaifront” er ikke påført plankartet.

 Reg.bestemmelse §6.5

| Første setning i andre avsnitt slettes. Søknadsplikten går fram av §3.7 i 
Fellesbestemmelsene. For øvrig gjaldt plikten også før 2010 (gml.lov).

 Bestemmelse §8

      Siste avsnitt kan utelates / framgår av Fellesbestemmelsene.

   Bestemmelse §8.2 

Setningen om ferdsel for fritidsbåter er tillatt kan tas ut. Det er ingen bestemmelse 
så lenge sjøformål uansett er allment åpne for slik ferdsel.

Kart / bakgrunnskart kontra planlegging av sjøareal:
Arealplaner som omfatter sjø, bør ha bakgrunnskart både fra landkart og sjøkart. For 
sistnevnte er ikke minst dybdekoter som oftest avgjørende for god og arealeffektiv bruk av 
sjø- og tilgrensende landareal. Dersom kommunen etter siste mudring har gjennomført nye 
dybdemålinger og nytt dybdekart er utarbeidet (via sjøkartverket eller andre oppmålere), 
anbefaler vi at dette legges inn som bakgrunnskart i tillegg til landkartet. Alternativt kan det 
være interessant at planen framstiller ulike avsnitt i havnebassenget hvor det framgår 
hvilke dybder som skal tillates oppnådd på ulike deler av bassenget (jfr §8.1 og 8.2 som 
viser til utdypingsplan som kanskje også kan framstilles i reg.plankartet). Dette er mer 
utfordrende, men kan være avgjørende for mer arealeffektiv bruk av sjø- og tilgrensende 
landareal.



Side 3

For øvrig:
Sørøst for/utenfor planområdet er det tidligere regulert for bolig og småbåthavn. Det er 
således forventet at dette området skal kunne være erstattende areal for hoveddelen av 
den fritidsflåten som i dag har tilhold i fiskerihavna.
Med den nå foreliggende plan ønsker kommunen også å opprettholde annen eksisterende 
bruk rundt i fiskerihavna. Kystverket har ikke innvendinger til dette, men poengterer at 
dersom eksisterende bruk omfatter eksisterende godkjente bygg som eventuelt er 
opparbeidet med ”alternativ” bruksform, er disse ikke omfattet av vårt samtykke. 
Vi nevner for øvrig at eldre landbruksnaust faller inn under hovedgruppen Industri/Lager 
som ”Fiskeri og landbruksbygning” (næringsformål) og skal betegnes med 
bygningstypekode SOSI 244, 245 eller 248 både i og utenfor havner. Vi ser her mange 
feilregistreringer i eiendomsregisteret rundt i de ulike kommunene. 

Ellers ingen merknader.

Med hilsen

Harald Tronstad Oddbjørn Sæther
regiondirektør senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten signaturer

Eksterne kopimottakere:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM
Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN



 

 
 

Saksbehandler: Tore Forbord, tore.forbord@stfk.no,    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 72 81 10 00 E-postadresse: 
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7004 TRONDHEIM  

Fylkeshuset 
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7004 TRONDHEIM 

Bankkonto: 
Org.nr.: 

8601.27.27277 
938 634 556 

Postmottak@stfk.no 
Internett: 
www.stfk.no 

     
 

FRØYA KOMMUNE 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
  
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
   

  
  
Vår referanse Deres referanse Dato 
200904203-13 STAS/5599 02.09.2016 
 

Vedr. Reguleringsplan for Sætervågen Havn Dyrøy - Frøya kommune. 

 
Vi viser til deres oversendelse av 22.08.2016. 
Planforslaget berører i all hovedsak eksisterende forhold og synes ikke å komme i vesentlig 
konflikt med allmenne friluftsinteresser. Tilgjengelighet for alle er ivaretatt i regulerings-
bestemmelsene. 
 
I planen er det vist et trafikksikkert tilbud til myke trafikanter langs Fv 431, i tråd med vår 
uttalelse av 23.03.2016 og brev fra Statens vegvesen 12.02.2016 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en 
under opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må 
en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
 
Når det gjelder sjøarealene viser vi til Vitenskapsmuseets brev datert 
10.03.2016. 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke ytterligere merknader til planen. 
 
Vilkår for egengodkjenning:  Ingen 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Vigdis Espnes Landheim 
Fagsjef 

Tore Forbord 
Rådgiver 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
 
Kopi: 
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM 



Frøya og Hitra Fiskarlag
p.b36
7261 Sistranda

Frøya kommune
p.b 152
7261 SISTRANDA Dato. 11. 09. 2016

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SÆTHERVÅGEN -
REGULERINGSPLAN 2. GANGSBEHANDLING

Hovedutvalg for forvaltning behandlet i møte 18.08.2016 sak 100/16. Følgende vedtak ble
fattet:

Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Sæthervågen med
planbeskrivelse datert 29.04.16, plankart datert 15.07.16 og bestemmelser datert
06.07.16 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i medhold av pbl §§5-2 og 2-10.

Enstemmig.

Frøya kommune ønsker å tilrettelegge Sæthervåg-området for videre utvikling av
fiskerinæringen samtidig som andre eksisterende arealinteresser i området som rutebåtanløp,
boliger samt fritidsbebyggelse med tilhørende båttrafikk, skal ivaretas.
Hensikten med plan er å få til en reguleringsplan for området. Området er i dag regulert av
kommuneplanens arealdel. Kystverket har gitt tilsagn om tilskudd til utbedring av
fiskerihavna i Scethervågen bl. a under forutsetning av godkjent reguleringsplan.

Plandokumentene kan ses pSifrøya.kommune. no eller ved henvendelse i Frøya kommunes
servicekontor.

Frøya og Hitra fiskarlag har ingen innvendinger på planen. Vi ber om attidligere
fiskeriinteresser blir ivaretatt og viderefulgt.

Med hilsen

Fr^ya og Hitra fiskarlag

^
Arild Holmei

Leder

Mobtlf. :90206611
E-mail. : titranbrvgge(5jyahoo. no

Kopi, - Midt-Noprge Fiskarlag, p.b 1225 Sluppen, 7462 Trondheim
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Frøya kommune
Pb. 152
7261 Sistranda

Sendes også pr. e-post:

postmottak@froya. kommune. no

Trondheim, 5. oktober 2016

Ansvarlig advokat: John Egil Bergem

E-post: Anne. Liseth@adeb. no
ALI/ali

HØRINGSINNSPILLTIL REGULERINGSPLAN SÆTERVÅGEN. PLANID 162020 1501. VÅRE
KLIENTER BRITT OHRØ OG JAN RYEN

l INNLEDNING

Det vises til forslag til reguleringsplan for Sætervågen vedtatt 8. august 2016. Forslaget er sendt ut for
offentlig høring og ettersyn, med merknadsfrist 10. oktober 2016.

Vi representerer Britt Ohrø og Jan Ryen, hjemmelshavere til gnr. 60 bnr. 19, gnr. 60 bnr. 49 og gnr. 60
bnr. 10. Våre klienters eiendommer berøres av planforslaget, og vi er bedt om å inngi merknader til
forslaget på vegne av Ohrø og Ryen.

Planforslaget viser at våre klienters eiendommer inngår i reguleringsområdet med hele arealet av
eiendommene sørøst i Sætervågen. Arealformålene for dette området er foreslått vesentlig endret i
forhold til det forslaget som ble lagt fram til l. gangsbehandling. Våre klienters eiendommer vil bli
berørt av både utbygging av kjøreveg (SKV) i den sørøstlige delen av reguleringsområdet, og av
utfylling av området for å bygge ut industri/lagerareal (BKB). Planforslaget vil på denne bakgrunn få
omfattende og negative konsekvenser for våre klienter.

Nedenfor følger utfyllende merknader til planforslaget for Sætervågen.

2 DAGENS REGULERINGSMESSIGE SITUASJON OG FORESLÅTTE OMREGULERINGER

Våre klienters eiendommer ligger som nevnt innenfor det foreslåtte reguleringsområdet. På gnr. 60 bnr.
19 er det oppført en bolig og et naust, og på gnr. 60 bnr. 10 er det også oppført både bolig og naust.
Sistnevnte eiendom benyttes i dag til utleie, og da særlig til fisketurister i perioden april til september.

Plansituasjonen i dag er slik at gnr. 60 bnr. 10 og 19 omfattes av reguleringsplan Setra Strømsholmen,
men bare på sør- og østsiden av fv. 431. Gnr. 60 bnr. 49, samt resterende del av gnr. 60 bnr. 10 og 19 på
nordsiden av fv. 431 er ikke regulert, men omfattes av kommuneplanens vedtatte arealdel. Det er det
sistnevnte området som nå inngår i reguleringsplanforslaget som ligger ute til høring.

I kommuneplanens arealdel pkt. 3. 1 er Dyrøya avsatt til utbyggingsområde for boligformål. Det kreves
altså en endring av eller dispensasjon frå kommuneplanen for at man skal kunne regulere dette til
annet enn boligformål.

OSLO STAVANGER TRONDHEIM

ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA TRONDHEIM AS

Dvrr Hiii-e' [at-t. - l'. U. i<u» 38Si Solsidot) N0-7181 trondheim li" 477387 1200. Fa» , i77iW}131

Ory no: NO 97b BSO AOS MVA
tFondl^cim^deb.nt:
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Dyrøya er i kommuneplanen tiltenkt å være et område for boligbygging. Samtidig vil man ivareta
fiskerinæring og industri. Det er viktig at man ivaretar alle disse formålene ved noenlunde klare
avgrensninger mellom dem. Dagens reguleringsplan legger til rette for slik industri på nordvestsiden
av vågen. Det nye planforslaget plasserer imidlertid et avgrenset industriområde for seg selv inntil og
tildels inn i et område for bolig og turistnæring. Dette splitter opp områdene for industri på en uheldig
måte, samtidig som det ødelegger kvaliteten på boområdene.

Det er opplyst i planforslaget at bakgrunnen for reguleringsplanen er videreutvikling av
fiskerinæringen. Reguleringsforslaget vil altså først og fremst rette seg mot en tilpasning av arealene til
Sea Shell som ligger nordvest i området og som driver med nettopp fiskeindustri.

I planforslaget som ble lagt ut for offentlig ettersyn etter l. gangsbehandling i planutvalget, var det
ikke innregulert et industri/lagerområde sørøst i Sætervågen. Området var regulert til boligområde, og
til uthus/naust/badehus, som er i tråd med bruken i dag. Våre klienter hadde derfor ingen innsigelser

knyttet til l. gangsbehandlingen av planforslaget.

Med 2. gangsbehandlingen av planforslaget har det blitt innregulert et industri/lagerområde med
tilhørende kjøreveg. Det er konsekvensene av dette som gir grunnlag for merknader frå våre klienter.

3 PLANLAGT UTBYGGING AV KJØREVEG OVER GNR. 60 BNR. 10

Det er som nevnt innregulert en offentlig kjøreveg SKV i den sørøstlige delen av planforslaget, Denne
kjørevegen er planlagt å gå over våre klienters eiendom gnr. 60 bnr. 10.

For denne eiendommen er det kommuneplanens arealdel som regulerer det nåværende formålet for
eiendommen, og Norddyrøya er regulert som et område med boligformål. Den planlagte kjørevegen
vil være ødeleggende for funksjonen til eiendommen, som jo er regulert til boligområde.

Med den intensive utnyttelsen av industri/lagereiendom som planforslaget legger opp til, må man
regne med betydelig trafikk på kjørevegen. Dette vil også påvirke de omkringliggende eiendommene.

I planforslaget er kjørevegen forutsatt plassert mellom naustet våre klienter har på gnr. 60 bnr. 10 og
sjøen. Dette begrenser i tillegg adkomsten til naustet og muligheten for å bruke dette til sitt tiltenkte
formål.

I planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel er det på side 2 understreket hvor viktig bruken av
naust er på Frøya i dag:

«Kommuneplanen for Frøya inneholder arealer avsatt til sjøhus /naust som byggeområder. Dette
begrunnes med at tradisjonen med naust fortsatt er viktig for innbyggere på Frøya.»

Videre følger at:

«Naustene har en funksjon som viktig del av tradisjonelt friluftsliv i Frøya kommune, og ikke bare til
oppbevaring av båter. Dette er tradisjonelle bygg som har funksjon for oppbevaring av nødvendig
utstyr for båtliv og fiske.»

Det som foreslås om den planlagte kjørevegen er i strid med det kommunen selv fremhever som viktig.

Vi finner også grunn til å påpeke at en eventuell utbygging av en slik kjøreveg, vil påvirke
tilleggsnæringen vår klient har ved utleie av hovedhuset på eiendommen gnr. 60 bnr. 10 til fisketurister.
hlovedhuset på eiendommen leies ut på sommeren til fiskere, og naustet brukes derfor daglig
gjennom denne utleien. Om vinteren blir naustet benyttet til lagring av båt og utstyr. Dersom

2|4



ARNTZEN
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reguleringsforslaget med den planlagte kjørevegen vedtas, vil det sørge for en betydelig bruksendring
frå i dag og et verditap for vår klient.

Vi ber på denne bakgrunn om at den planlagte kjørevegen ikke vedtas.

4 UTBYGGING AV INDUSTRI/LAGEREIENDOM PÅ GNR. 60 BNR. 107 OG GNR. 60 BNR. 49

I planforslaget er det innregulert et nytt industri/lagerområde sørøst i Sætervågen.
Industri/lagerområdet dekker eiendommene gnr. 60 bnr. 107 og gnr. 60 bnr. 49. Våre klienter er eiere
av eiendominen gnr. 60 bnr. 49.

Planforslaget inkluderer her en holme på gnr. 60 bnr. 107. Området mellom holmen og fastlandet må
fylles igjen for at det skal kunne drives som et industri/lagerområde.

Plankartet som ligger til grunn for risiko- og sårbarhetsanalysen er frå l. gangsbehandlingen og
inneholder derfor ikke de nyeste innreguleringene om industri/lagerområde sørøst i Sætervågen.
Denne delen av området er derfor ikke behandlet i risiko- og sårbarhetsanalysen for

detaljreguleringsplanen.

Ved flo vil sjøen stige slik at holmen på gnr. 60 bnr. 107 nærmest ligger under vann. Dersom dette
området skal drives om et industri/lagerområde må i så fall store deler av området utfylles. En slik
utfylling vil hovedsakelig foregå på våre klienters eiendom gnr. 60 bnr. 49, noe som vil være en stor
endring i de naturskjønne omgivelsene med skjær og sjø som er der i dag.

Det er i tillegg forholdsvis kort avstand frå de nærmeste regulerte boligene til det innregulerte
industri/lagerområdet.

Under pkt. 5. 3 i planbeskrivelsen til planforslaget står det at «planlagt arealbruk i disse områdene
stadfester klausuleringene til fiskeriformål i deler av planområdet». Dette retter seg også mot «Industri-
/Lagerareatene (BKB) øst og sørøst i vågen med adkomstveg».

Slik vi forstår reguleringsplanen er det først og fremst området vest i Sætervågen, hvor Sea Shell i dag
driver fiskeindustri, som vil innfri formålet med fiskerihavn. Som nevnt over har området sørøst i
Sætervågen hatt boligbebyggelse som formål.

For våre klienter vil en utbygging i tråd med foreliggende planforslag også innebære en ulempe for
eiendommen gnr. 60 bnr. 19. Utsikten frå gnr. 60 bnr. 10 vil også bli negativt påvirket ved utbyggingen.
Både den estetiske virkningen og reduksjonen av utsikt til begge eiendommene vil medføre en
betydelig verdireduksjon av eiendommene.

Selv om privatrettlige forhold i utgangspunktet ikke skal vurderes i byggesaksbehandling, må de
hensyntas ved reguleringsplanbehandlingen. Reguleringsplanen skal ivareta alle hensyn, både
offentlige og private, herunder privat eiendomsrett og begrensede rettigheter. Dette illustreres godt
ved at en vedtatt reguleringsplan gir hjemmel for ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven § 16-2
og at interesseavveiningen i forhold til oreigningsloven § 2 i det vesentlige forutsettes foretatt ved
reguleringsbehandlingen.

Ved en eventuell utbygging må man ut frå hensynet til utsikt og estetikk uansett justere høydene slik
at det blir i samsvar med det laveste alternativet.
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De negative virkninger en utfylling vil ha på eiendommen gnr. 60 bnr. 49 og begrensningen i utsikten
til eiendom gnr. 60 bnr. 19 som en full utbygging på området for industri/lagerområde vil få etter
forslaget, tilsier at foreliggende planforslag ikke bør vedtas.

5 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Til slutt gjøres det oppmerksom på at all den stund det er foreslått innregulert et industri/lagerområde
i et boligområde, bør det gjennomføres en konsekvensutredning for private eiendommer. Vi kan ikke
se at forholdet til omgivelsene generelt eller naboeiendommene spesielt for dette området i
planforslaget, er nevnt.

På vegne av våre klienter ber vi om at reguleringsforslaget ikke vedtas i den form det har fått nå.

Med vennlig hilsen
ARNTZEN de BESCHE ADVOKATFIRMA

Aniu^Acii^ Uuh\
Anne Eidem Liseth

advokatfullmektig
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Frøya kommune. 

7260  Sistranda 

 

 

 

  Viser til utlyst offentlig 2. gangs ettersyn regulering av Sætervågen. 

I høringsrunden før førstegangsbehandling leverte Faveo prosjektledelse innspill på vegne av 

eiere av GNR 60 BNR 8. 

Ved utlegg av 1 gangshøring ser vi at våre innspill er tatt til følge og havnen får en fin 

sammensetning av naust, fiskerinæring og mulighet til å tilføre grenda turistvirksomhet. 

Her kunne vi tenkt oss å bygge rorbuer/serveringssted. Dette er noe som mangler på et sted 

som dette. Ferjeleiet er et viktig knutepunkt for øyrekka og vi ser alle menneskene som står 

ute i vær og vind og venter. En kafé kunne vært et fint supplement og en møteplass for 

grenda. Å drifte et serveringssted på et lite sted vil være lite lønnsomt og mest sannsynlig 

sesongbetont.  Hvis man i tillegg kunne ha rorbuer med overnatting som kunne gi inntekt 

året rundt ville dette vært mulig å sette i drift.   

Etter første gangs behandlig/2. gangs høring er vårt innspill forkastet. Det ser ut som om 

Frøya kommune lar Kystverket ha vetorett på innspill fra privatpersoner. 

Kystverket har en grunneiererklæring fra 1972 med en strandlinje på ca 40 m, her er bygging 

av naust forbeholdt yrkesfiskere. På dette arealet ble det i 1973 bygd 2 naust av fiskere. Det 

gjenstår pr i dag plass til 3 naust forebeholdt fiskere. Siden 1973 har det vært 1 henvendelse. 

På Nordsiden av området heftet med grunneiererklæring ligger det aktuelle området vi 

ønsker avsatt til sjønær turistvirksomhet. (ca 20 m strandlinje) Denne plassen er ikke stor 

nok til at det kan etableres annen næringsvirksomhet da det grenser til nabo med 

bebyggelse mot nord og grunneiererklæringen til kystverket mot sør. Grunneiererklæringen 

kan heller ikke forlenges med denne reguleringsplan.  

 

Reguleringen av dette arealet er pr i dag 10 m avsatt til sjøhus/ naust og 10 m Industri. 

Vår nausttomt er en del av oppgjøret i forbindelse med reguleringen av fergeleie. Vi ga fra 

oss frivillig en nausttomt der fergeleie ligger i dag. Se formannskapsak 0246/05 og 



kommunestyrevedtak 0126/05. Vi synes det er merkelig at et slikt bytte plutselig ved neste 

korsvei blir fratatt oss. I realiteten vil dette bety at vi har gitt fra oss en nausttomt og ikke 

fått noe igjen for den. Det virker ikke som det er en rød tråd i saksbehandlingen av denne 

saken når nausttomten vi allerede har fått blir fjernet. 

Vi oppfordrer dere som skal behandle dette å se på saksdokumentene. 

 

Oppsummert har vi følgende 3 forslag i prioritert rekkefølge: 

1:  Frøya kommune sier ja til vårt første innspill som omfatter sjønær turistvirksomhet 

med overnattinngsmuligheter. 

2:  Frøya kommune gir vår tomt nord for klausulert området status som 

Næring/tjensesteyting (NT) tilsvarende eiendom 60/67 

3. Frøya kommune lar oss beholde nausttomten jfr kommunestyresak og for en 

helheten gjør om de siste 10 meterne fram mot nabo i nord til sjøhus/ naust. 

 

 

Hilsen 

Mona Nordhammer Tørum 

Jon Arne Tørum  

 

  

 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap 

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Postboks 4710, Sluppen 

7468 TRONDHEIM 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Marthe Fjellheim / 45205288 16/17146-8    07.04.2017 

     

      

Uttalelse - begrenset høring - Reguleringsplan Sætervågen - Frøya kommune 

- plan 1620201501 

Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 21.03.2017. 

 

Denne uttalelsen er skrevet av Statens vegvesen som sektormyndighet for trafikksikkerhet.  

 

Statens vegvesen skrev som faglig råd til planen ved første gangs høring, at det krevdes 

opparbeidet et trafikksikkert tilbud langs Fv431 til myke trafikanter. Dette er tatt inn i 

planen i form av en inntegnet gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. Videre hadde vi ved 

andre gangs høring som vilkår for egengodkjenning, at opparbeidelsen av trafikksikkert 

tilbud måtte tas inn som en rekkefølgebestemmelse knyttet til ytterligere utbygging av 

næringsområdet og boligområdet. 

 

Med tanke på at det trafikksikre tilbudet vil være en forlengelse av eksisterende situasjon, 

som pr i dag er en slags utvidet skulder, ville det vært mer hensiktsmessig å regulere inn et 

fortau enn en gang- og sykkelveg. Ved bygging av fortau stilles det krav om at det bygges 

med kantstein mot vegbanen. I bestemmelsene må det stå noe om utforming av 

trafikksikkert tilbud, og hvem som skal godkjenne den endelige løsningen. Dette må knyttes 

opp mot hvem som skal eie og drifte den endelige løsningen. 

 

Faglig råd: 

Med tanke på at det trafikksikre tilbudet til myke trafikanter vil være en forlengelse av 

eksisterende situasjon, vil det være mer hensiktsmessig å regulere inn et fortau fremfor en 

gang- og sykkelveg. Hvis det er tenkt at fylkeskommunen/Statens vegvesen skal ta over 

eierskapet til fortauet eller gang- og sykkelvegen etter at det er bygget, må vi kunne 

godkjenne den endelige løsningen. Eierskap til fortau/gang- og sykkelveg bør tas inn i 

planbestemmelsene.  
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Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

Erik J. Jølsgard 

Seksjonssjef Marthe Fjellheim 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM 

 



 
 
 

Region Kystverket Midt-Norge 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Frøya kommune 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/341-12 

Arkiv nr.: 
413.2 

Saksbehandler: 
Oddbjørn Sæther 

Dato: 
31.03.2017 

Uttalelse - Begrenset høring - Detaljreguleringsplan for Sætervågen          
Plan-ID 1620_201501 - Frøya kommune - Sør-Trøndelag fylke 
Viser til oversending 21.03.2017. 
Det oppdaterte plandokumentet er sendt på begrenset høring etter 2.gangs behandling i 
det faste planutvalget i Frøya kommune 08.08.2016 sak 100.  

Planen omfatter sjø og landområder rundt Sætervågen fiskerihavn på Dyrøya. 

Kystverket har ikke innvendinger til planforslaget slik det er forelagt oss. Planen kan for vår 
del egengodkjennes av Frøya kommune. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Oddbjørn Sæther 

regiondirektør senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten signaturer 
 

 
Eksterne kopimottakere: 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM 
Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

 
 
 
 

Midt-Norge



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler Innvalgstelefon
Tor Sæther 73 19 92 82
Kommunal- og samordningsstaben

Vår dato
31. 03. 2017
Deres dato

21.03.2017

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/942-421.4
Deres ref.

Frøya kommune
Postboks 152
7261 Sistranda

Uttalelse til begrenset høring - detaljreguleringsplan for Sætervågen
Frøya kommune

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Ut i frå
hensynet til landbruk og bygdeutvikling, miljøvern, barn og unge, sosial og
helse, universiell utforming og samfunnssikkerhet, har Fylkesmannen ingen
merknader til den begrensede høringen.

Vilkår for egengodkjenning
Ingen

Det er ikke mottatt innspill frå andre statlige sektoretater til
planforslaget.

Med hilsen

Tor Sæther
seniorrådgiver

Hanne Nordgård
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM

E-post: fmstpostmottak@)fvlkesmannen. no Internett: www. fvlkesmannen. no/st Organisasjonsnummer: 974764350



   
 

 

 

WSP Norge AS 
Tlf: +47 23 24 45 50 
Org nr.: 881 894 742 
www.wspgroup.no  

 

Frøya kommune 
Plan, bygg og eiendom 
Postboks 152 
7261 Sistranda 
 

 

  

Deres ref.: S. Aspaas Haugen Vår ref.:18656/Ahe Sted, Dato: Trondheim, 06.04.2017 
   

 

Sætervågen, Frøya kommune – innspill til begrenset høring 

Det vises til begrenset høring av detaljreguleringsplan for Sætervågen med høringsfrist 07.04.2017. 
På vegne av hjemmelshaver til eiendommen gnr. 60, bnr. 8 Jon Arne Tørum og Mona Nordhammer 
Tørum oversendes herved innspill til planarbeidet. 

 

Hjemmelshaverne har følgende innspill til detaljreguleringsplanen: 

 Det vises til innspill/merknader tidligere i prosessen – innspill ved varslet igangsatt planarbeid 
av 08.04.2011 og merknad ved 2. gangs høring av 10.10.2016. Innspill/merknader 
opprettholdes også i den begrensede høringen. 

 Hjemmelshaverne kan ikke akseptere at nausttomtene, som de fikk i erstatning for tomt de ga 
avkall på til fergeleiet, reguleres til industri/lager.  

 Nausttomtene, ca. 15 meter av strandlinja, omfattes ikke av grunneiererklæringen, men ved 
foreslått regulering får tomtene denne heftelsen. Hjemmelshaverne ønsker ingen heftelser på 
dette arealet. Vi mener at grunneiererklæringen er en privatrettslig avtale mellom grunneier og 
Kystverket, og at kommunen ikke har anledning til å ta privatrettslige avtaler inn i 
reguleringsbestemmelsene. Kommunen har heller ikke anledning til å basere sitt 
planarbeid/arealbruk på privatrettslige avtaler.  

 Hjemmelshaverne ønsker primært areal regulert til naust/sjøhus, eller sekundært at de sikres 
rettigheter i reguleringsbestemmelsene om oppføring av naust/sjøhus innenfor industri/lager-
formålet. I den forbindelse henvises det til kommuneplanens arealdels planbeskrivelse hvor det 
angis at naust og sjøhus er viktige for innbyggerne på Frøya som tradisjonelle bygninger for 
oppbevaring av nødvendig utstyr for båtliv og fritidsbebyggelse. 

 

Hjemmelshaver ønsker å bli holdt orientert og å delta i dialogen om utviklingen av Sætervågen. 
Tilbakemelding kan gis til Jon Arne Tørum, Husebyveien 48C, 7097 Saupstad, telefon 911 12 105 
eller e-post jon.arne.torum@gmail.com  

 

Med vennlig hilsen 
WSP Norge AS 
 
 

 

  

Arnhild Herrem 
Prosjektleder/gruppeleder plan og eiendom 

  

 

 

Kopi: Jan Arne Tørum, Husebyveien 48C, 7097 Saupstad, jon.arne.torum@gmail.com  



Fra: Tore Forbord <tore.forbord@stfk.no> 
Sendt: 22. mars 2017 15:03 
Til: John.Stephen.Skjostad@norconsult.com 
Kopi: Stian Aspaas Haugen 
Emne: Ang begrenset høring av detaljreguleringsplan for Sætervågen i Frøya 

kommune. 
Vedlegg: Sætervågen Havn 02092016.pdf 
 
Det vises til vår uttalelse datert 02.09.2016, se vedlegg. 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke andre merknader til planen. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

  

Tore Forbord  
Rådgiver 
Regional utvikling, Areal og miljø 

Postboks 2350, Sluppen 

7004 Trondheim 
Skype for Business: tore.forbord@stfk.no 
72 81 46 26  

72 81 10 00 (sentralbord) 

www.stfk.no 

          

Fra: Skjøstad John Stephen [mailto:John.Stephen.Skjostad@norconsult.com]  
Sendt: tirsdag 21. mars 2017 08.26 
Til: fmstpostmottak@fylkesmannen.no; firmapost-midt@vegvesen.no; Postmottak STFK 
<postmottak@stfk.no>; post@kystverket.no; titranbrygge@yahoo.no; Anne.Liseth@adeb.no 
Kopi: Stian Aspaas Haugen <Stian.Haugen@froya.kommune.no> 
Emne: Detaljreguleringsplan for Sætervågen Plan-ID 1620_201501- Begrenset høring 
 
På vegne av Frøya kommune oversendes planmateriale «Detaljreguleringsplan for Sætervågen» på 
begrenset høring med frist for merknader 7. april 2017. 
 
 
Med hilsen 
 
John Stephen Skjøstad 
Seniorrådgiver 
Dir: +47 45 63 69 44 | Mob: +47 45 63 69 44 
john.stephen.skjostad@norconsult.com 
 
Norconsult AS 
Klæbuvn 127b, 7031 Trondheim 
Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76 
www.norconsult.no 
 

Vi er en miljøfyrtårnbedrift. Fint om du ikke skriver ut denne e-posten. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: PLAN 1620201503  

Arkivsaksnr.: 15/76    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØRNESSA - REGULERINGSPLAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

I medhold av pbl. § 12-14 vedtas endring av planbestemmelse §§ 1.2 og 2.1 for 

reguleringsplan Sørnessa, med planbestemmelse datert 03.05.17, planbeskrivelse datert 

10.02.17 og plankart datert 03.05.16, med følgende endringer: 

 § 1.2 tilføyes Garasje/bod til og med 50 m2 kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense, 

med unntak mellom tomt 4 og 5. 

 § 2.1 tilføyes Påtegnet avkjørselspil i kartet er kun veiledende plassering. 

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart, datert 03.05.16 

2. Planbestemmelser, datert 03.05.17 

3. Planbeskrivelse, datert 10.02.17 

4. Forespørsel om endring av reguleringsplan bestemmelser brev 1, datert 16.01.17 

5. Forespørsel om endring av reguleringsplan bestemmelser brev 2, datert 03.03.17 

6. Uttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, datert 10.04.17 

7. Uttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 29.03.17 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Planbeskrivelse, datert 03.05.16 

2. Planbestemmelser, datert 13.05.16 

3. Planbestemmelser, datert 10.02.17 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bakgrunn: 



Reguleringsplan for Sørnessa ble egengodkjent i Frøya kommunestyre den 23.06.2016. 

Kystplan søker nå om å foreta en mindre vesentlig endring i dagens reguleringsplan. Man 

ønsker å kunne bygge garasje og bod inntil 1 meter fra nabogrense, i tillegg til at angitte 

avkjørselspiler angis som veiledende i plankartet, med at dette presiseres i planbestemmelsene. 

Søker ønsker derfor å endre planbestemmelse § 1.2 ved å føye til muligheten til å bygge 

garasje/bod 1 meter fra nabogrense, og at § 2.1 angir avkjørselspil som retningsgivende. 

 

Søker opplyser om at det i reguleringsplanarbeidet ble gjort en feil av forslagstiller, da 

planforslaget for Sørnessa ble sendt inn. I forbindelse med egengodkjenningen av 

reguleringsplan oppdaget plankonsulent at en av bestemmelsene hadde falt ut. Bestemmelsen 

skulle ivareta at bebyggelse innenfor planområdet kunne sette opp garasje/bod 1 meter fra 

nabogrense, uavhengig av nedfelte byggegrense i plankart. Plankonsulent beklager at dette 

ikke ble plukket opp under deres kvalitetssikring av arbeidet og ber om at dette nå tas inn 

gjennom en mindre vesentlig endring. Det samme gjelder påtegnet avkjørselspil i plankart. 

 

Om endring og oppheving av reguleringsplan, jfr. pbl. § 12-14. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 så er det åpnet for å foreta mindre vesentlige 

endringer uten at dette utløser krav om ny og full planprosess. Med mindre endringer menes 

endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Før det 

kan treffes endelig vedtak i saken må den forelegges berørte myndigheter, og eierne og 

festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. 

Hensikten med dette er å avklare om berørte myndigheter og parter har innvendinger. Dersom 

det skulle være innvendinger vil ikke saken kunne behandles som en mindre vesentlig endring, 

jfr. pbl. § 12-14 og Miljøverndepartementets veileder T-1490 pkt. 2.9. Kommunens avslag på 

en reguleringsendring vil ikke kunne påklages av søker. 

Kommunestyret kan i samsvar med kommuneloven delegere myndighet til å treffe vedtak om 

mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 

reguleringsplanen. Det er hensiktsmessig at mindre endringer kan behandles på en enklere 

måte. Rådmann har ikke fått delegert denne myndighet, saken sendes derfor over til 

behandling til hovedutvalget for forvaltning for vedtak. 

 

Rådmannens vurdering: 

Reguleringsplan for Sørnessa ble lagt ut til førstegangs offentlig høring og ettersyn den 

25.01.16. Kunngjøring av planarbeid ble gjort den 03.04.15. Omsøkte bestemmelse ser ut til å 

ha forsvunnet under forslagstillers revidering av planforslag før den ble lagt ut til høring og 

offentlig ettersyn den 25.01.16. 

 

Det er i dag lagt opp til at man kan sette opp bygg som garasje og lignende som ikke skal 

brukes til beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) 

på over 50 m², inntil 1 meter fra nabogrense og bygning, i henhold til SAK10 § 4-1 og som 

fremgår av pbl. §§ 20-5, 20-6 og 29-4 tredje ledd punkt b. Disse tiltakene er unntatt 

byggesaksbehandling, dersom tiltaket ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende 

forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, tillatelser eller annet regelverk. Med 

mindre noe annet framgår av planbestemmelsene, er fastsatte byggegrense i plankart gyldig 

for både det som er fastsatt som tiltak og det som ikke er fastsatt som tiltak i henhold til pbl. § 

20-1. Tillatelse til å sette opp garasje/bod inntil 1 meter fra nabogrense og over angitte 

byggegrense, må derfor framgå av planbestemmelsene. 

I reguleringsplan er det satt en generell byggegrense på minimum 4 meter fra sentervei og til 

tomtegrense. Byggegrense er noen steder tilpasset slik at den overstiger 4 meter. 



Byggegrensen er fastsatt slik i henhold til pbl. § 29-4 og TEK10 § 11-6. Slik administrasjonen 

vurderer det vil ikke en byggegrense på 1 meter fra nabogrense tilsidesette de hensyn som 

gjøres gjennom pbl. § 29-4 og TEK10 § 11-6, såfremt det er snakk om bygg t.o.m. 50 m2, 

som beskrevet i SAK10 § 4-1 og pbl. §§ 20-5 og 20-6. Rådmann forutsetter dermed at 

omsøkte reguleringsendring endres til å omfatte bygninger t.o.m. 50 m2. Planbestemmelse bør 

derfor formuleres slik: Garasje/bod til og med 50 m2 kan settes opp inntil 1m fra tomtegrense. 

Rådmannen vurdere det slik at bygg av denne type og størrelse dermed ikke vil være til hinder 

frisikt fra vei og i samsvar med de forutsetninger gitt i pbl. § 29-4. Endring av bestemmelse vil 

heller ikke omfatte tomtene 1, 2 og 3 avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. 

 

Det er angitt avkjørselspil plankartet for Sørnessa. Forslagstiller mente disse som veiledende, 

ikke at de skulle være bindende i plankartet. Rådmannen viser til pbl. § 12-1 der 

reguleringsplan er definert som et arealplankart med tilhørende bestemmelser, og det etter § 

12-7 i nødvendig utstrekning kan gis bestemmelser til planen. Rådmannen viser derfor til at 

med mindre noe annet er angitt i planbestemmelsene, så er påtegnet avkjørsel i plankart 

juridisk bindende. Søker ønsker derfor nå å angi gjennom planbestemmelsene at avkjørsel er 

veiledende og ikke bindende. 

 

Naturmangfoldlovens §§ 8- 12 (jf. nml § 7). 

Det omsøkte tiltaket berører ikke spesielle økosystemer, flora eller fauna. Tiltaket vil ikke true 

verken arter eller planter på rødlista, ei heller verneområder, nærområder til verneområde, 

marint beskyttede områder eller vernede vassdrag. Omsøkte tiltak medfører at man vil kunne 

bygge garasje/bod nærmere på allerede regulerte eiendommer, dette vurderes til å ha ingen 

innvirkning på prinsippene som skal vurderes i nml. §§ 8- 12. En anser dermed at prinsippene 

bak nml §§ 8- 12 er vurdert. 

 

Rikspolitiske retningslinjer. 

Omsøkte endring i reguleringsplan vil ikke være i strid med noen rikspolitiske retningslinjer. 

 

Merknadsbehandling: 

Endringene ble sendt på begrenset høring til sektormyndigheter og grunneiere i området etter 

behandling i HFF den 16.03.17. det er innkommet to merknader fra henholdsvis Sør- 

Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. 

 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag: Fylkesmannen vurdere at de foreslåtte endringene i 

planbestemmelsene er innenfor kommunens handlingsrom, og det foreligger ingen merknader 

fra Fylkesmannens fagavdelinger. 

Kommentar: Ingen merknader. 

 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: Anser endringene å være innenfor kommunens 

handlingsrom. Anbefaler i midlertid at byggegrensene beholdes som de er mellom tomten 4 og 

5, og mellom tomtene 9 og 10, da dette bidrar til å ivareta allmenne interesser (adgangen til 

grøntareal/lekeareal og sjøadkomst for bakenforliggende tomter). 

Når det gjelder å vise avkjørsel med pil på kartet kan bestemmelsene med fordel angi hvilket 

handlingsrom som gjelder (hvilken veg tomta skal ha adkomst fra bør ligge fast). 

Kommentar: Bestemmelse § 1.2 presiseres til å ikke gjelde mellom tomt 4 og 5. Mellom tomt 

9 og 10 anses dette ikke å være noe problem. Angående avkjørselspiler så presiseres dette 

ikke nærmere, da det for noen av tomtene i feltet begrenses til å kun gjelde to sider av 

tomten. 



 

Vurdering: 

 

Konklusjon: 

Rådmannen er av den vurdering at omsøkte endring vil føre med seg små eller endringer av 

betydning om man tilrettelegger for bygging av garasje/bod 1 meter fra nabogrense. 

Rådmannen mener allikevel at dette må begrenses opp til 50 m2 som loven i dag gjennom 

SAK10 § 4-1 og pbl. §§ 20-5, 20-6 og 29-4 legger opp til. Tomtene hvor dette er aktuelt er 

gjennom reguleringsplan avsatt til enebolig, om vil dermed medføre at det mest sannsynligvis 

er aktuelt med en garasje per tomt. Større bygninger vil måtte forholde seg til de 

byggegrensene avsatt i plankart eller i henhold til overordnet lovverk. 

 

Med tanke på angitte avkjørselspiler og videre utfylling gjennom planbestemmelsene, så ser 

ikke rådmannen at dette skulle medføre noen store konsekvenser, eller skulle være til fare. For 

de aller fleste tomtene inne i planområde, så er det aktuelt med avkjørsel fra kun et sted på 

tomten, mens det for fåtall er aktuelt fra flere steder. Slik rådmannen ser det så er de tomtene 

hvor det er aktuelt med avkjøring flere steder inne i det etablerte boligfeltet og vil ikke føre til 

konsekvenser for trafikksikkerhet for hverken gående eller syklende. 

 

De to merknadene fra sektormyndigheter innebærer kun fra Fylkeskommunen et faglig råd. 

Dette er delvis tatt til følge ved at bestemmelse angående byggeavstand ikke skal gjelde 

mellom tomt 4 og 5, jfr. § 1.2. Dette for å unngå privatisering og dette bidrar til å ivareta 

allmenne interesser (adgangen til grøntareal/lekeareal).  

 

I medhold av pbl. § 12-14 vedtas endring av planbestemmelse §§ 1.2 og 2.1 for 

reguleringsplan Sørnessa, med planbestemmelse datert 03.05.17, planbeskrivelse datert 

10.02.17 og plankart datert 03.05.16, med følgende endringer: 

• § 1.2 tilføyes Garasje/bod til og med 50 m2 kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense, 

med unntak mellom tomt 4 og 5. 

• § 2.1 tilføyes Påtegnet avkjørselspil i kartet er kun veiledende plassering. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Område er i dag regulert gjennom reguleringsplan for Sørnessa 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Omsøkte reguleringsendring vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Frøya kommune. 
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BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN SØRNESSA 

GNR. 9 BNR 107 m/flere 

PLANID: 1620201503 

 Plan er datert     : …20.10.2015… 

 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene : …03.05.2017… 

 Dato for siste revisjon av plankart  : …03.05.2016… 

 Dato for Kommunestyrets vedtak  : …23.06.2016… 

 Dato for revidering vedtak Kommunestyret :…01.06.2017… 

 

AVGRENSING 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankartet datert: ...03.05.16... 

 

FORMÅLET MED REGULERINGSPLANENS AVGRENSING 

Området reguleres til følgende formål, med feltangivelser som vist på plankartet; 

 PBL § 12-5. pkt. 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

PBL § 12-5. pkt. 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 PBL § 12-5. pkt. 3 GRØNNSTRUKTUR 

 PBL § 12-5. pkt. 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

§1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Konsentrert småhusbebyggelse, tomt 1, 2 og 3 
 
1. Innenfor området kan det bygges flerboligbygg med tilhørende garasje/bod.  
2. For antall parkeringsplasser per enhet vises det til Frøya kommunes enhver tids gjeldene 

bestemmelser. 
3. Mønehøyden skal ikke overstige 17,5 moh. 
4. Bygningens takform kan være pulttak i tillegg til det tradisjonelle saltak og valmtak 
5. Maks utnyttelsesgrad settes til %BYA= 45 
6. Ingen bygninger kan plasseres over felles vann/avløpsledninger. 
7. Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som viser: 

- Hovedbygningens plassering. 
- Eventuell fremtidig garasje/bod. 
- Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til huskropp. 
- Parkeringsareal. 
- Byggegrense. 



 
 

BESTEMMELSER FOR SØRNESSA DATO: .10.02.17 SIDE - 2 - 

 

- Eiendomsgrenser. 
 

Tomt 2 og 3 tillates kun terrengtilpasset hovedbygning. 
 
1.2 Boligbebyggelse: 
1 Innenfor området kan bygges eneboliger med tilhørende garasje/bod. Garasje/bod til 

og med 50 m2 kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense, med unntak mellom tomt 4 og 
5. 

2 For antall parkeringsplasser per enhet vises det til Frøya kommunes enhver tids 
gjeldene bestemmelser. 

3 Mønehøyden skal ikke overstige 17,5 moh. 
4 Bygningens takform kan være pulttak i tillegg til det tradisjonelle saltak og valmtak 
5 Maks utnyttelsesgrad settes til %BYA= 45 
6 Ingen bygninger kan plasseres over felles vann/avløpsledninger. 
7 Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som viser: 

- Hovedbygningens plassering. 
- Eventuell fremtidig garasje/bod. 
- Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til huskropp. 
- Parkeringsareal. 
- Byggegrense. 
- Eiendomsgrenser 

8 Tomt 4 og 5, maks utnyttelsesgrad settes til %BYA 60 % 
9 Før rammetillatelse gis for boliger innenfor felt 6 og 7 må det dokumenters at 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen 
(T-1442/2012) er fulgt, og støygrenseverdier, tabell 3, for industri legges til grunn. 
Boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden55dB utenfor halvparten av rom for 
varig opphold og minst et soverom. Støy på uteoppholdsareal skal ikke overstige 
Lden55dB. Dersom grenseverdi overskrides må det gjennomføres avbøtende tiltak. 

10 Bestemmelsesområde #1, eksisterende bergknaus kan fjernes ved etablering av tomt 
10 og 11. 

 
1.3 Naust/Sjøhus 
Innenfor dette området kan det settes opp naust/sjøhus etter Frøya kommunes til enhver tids 
gjeldende retningslinjer for sjøhus. 
 
Før tiltaksrealisering i området N/S må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller kravene 
i TEK 10 § 7- 3 veiledning om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» foreligge. 

 
1.4 Lekeplass 
Innenfor dette område skal det opparbeides lekeplass. Lekeplassen er for tomtene innenfor 
reguleringsplanen, men kan også benyttes av andre.  
Lekeplassen skal gis en tiltalende utforming og behandling som gir mulighet for ulike typer 
lek i ulike årstider. 
 
Rekkefølge: Lekeplassen skal opparbeides av utbygger når 3 av tomtene i planen er bebygd. 
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§2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

2.1 Kjøreveg 
Dette er kjørevegen som er vist i planen. 
Kjørebredde for felles veg er 3,5 og 4 m. 
Påtegnet avkjørselspil i kartet er kun veiledende plassering. 
 
2.2 Annen veggrunn 

       Dette er areal i form av skråningsutslag og grøfter som naturlig tilfaller veiene i området. 
Disse skal tilsåes for å gi et tiltalende utseende. 

 
2.3 Vann avløp 
Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at dette 
ikke virker skjemmende. 
1. All ny bebyggelse innenfor området skal tilknyttes stedets vannverk.  
2. Spillvann skal føres i felles ledning fram til kommunal slamavskiller/utslippsanlegg. 
3. Overvann skal føres i rør til sjø eller til terreng. 
4. 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. 

5. Søknad om tilkobling til offentlig vann/avløpsanlegg sendes til Frøya kommune med 
byggesøknad. 

6. Det skal tilkobles kommunalt avløpsanlegg. Utforming etter nærmere avtale med 
kommunen. 

  
§3 GRØNNSTRUKTUR 

 3.1 Turdrag/sti 
Det tillates opparbeidet tursti på inntil 2,0 m bredde i området der det er avmerket i kartet.  
Det tillates oppført mindre konstruksjoner langs stien for å lette tilgjengeligheten.  
 
Sti som går til naustområdet kan benyttes som midlertidig vei i forbindelse med etablering 
av naustarealet. Det skal settes opp bom for å hindre uønsket trafikk. 
Rekkefølge: Når naustområdet er ferdig utbygd skal adkomst tilbakeføres til sti. 
 
Sti mellom tomt 4 og 5 etableres på inntil 2,0 meter bredde. Det tillates ikke konstruksjoner 
som hindrer fri ferdsel over stien. 
 

 3.2 Friområde 
Innenfor dette området er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe friluftslivet.  

Før tiltaksrealisering i området F5 og F2 må nødvendig dokumentasjon som tilfredsstiller 
kravene i TEK 10 § 7- 3 veiledning om kvikkleireskred, og som er i tråd med NVEs veileder 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014» foreligge. 

 
3.2.1 Område F1 
Innenfor dette området tillates det enkel tilrettelegging med reversible inngrep for å fremme 
friluftslivet og for å fremme området som møteplass. 
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3.2.2 Område F5  
Innenfor dette området tillates enkel tilrettelegging med reversible inngrep. 
Det tillates å sette opp bygg inntil 50 m2 BYA så fremt dette skal brukes som et fellestiltak 
for området eks. nærmiljøanlegg.  
 
3.3 Vegetasjons skjem 
Innenfor dette området tillates ikke tiltak. Det tillates kun vanlig vedlikehold av området. 

 

 

§4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

      4.1 Badeområde 
Dette området er avsatt til badeaktiviteter.  
Det er tillat med enkle installasjoner i vannet i forbindelse med badeaktiviteten.  
Det tillates satt opp avsperringer/merking i sjø for å skjerme mot båttrafikken. 
 

      4.2 Småbåthavn 
 Innenfor dette området tillates det lagt ut flytebrygger i tilknytning til naustområdet. 

Det tillates ikke mudring, utfylling eller andre irreversible tiltak i sjø. Det tillates punktfeste 
av flytebrygge i sjø. 
Utlegging av flytebrygge er søknadspliktig og skal fremmes til kommunen sammen med 
situasjonsplan. Det skal være minst 1 gjesteplass pr. 10båtplasser for allmenn benyttelse, 
disse skal være av god størrelse, merkes godt og være lett tilgjengelig.  
 
 

§5 Fellesbestemmelser 

5.1 Høyspenningsledning 
Gjennom planområdet går det en høyspenningsledning. Høyspentledning skal legges i 
bakken før byggestart. 
 
5.2 Kulturminner 
Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt mht. kulturminner, jfr. lov om kulturminner av 
1978,§ 8. Dersom det under arbeid påtreffes kulturminner iht. lov om kulturminner av 1978, 
skal arbeidet stanses og varsel sendes kulturvernmyndighetene umiddelbart. 
 
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kml § 
14 og § 4, skal arbeidet stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående. 
 
5.3 Krav til sikkerhet mot stormflo: 
Alle eventuelle bygningsdeler under kote + 3,00 skal tåle påvirkning fra sjøvann. 
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BAKGRUNN OG FORMÅL 
Kystplan AS har som plankonsulent fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for  

Sørnessa. Tiltakshaver er Frøy Eiendom AS. 

 

Hensikt med plan  
Man ønsker å utvikle et boligområde av høy kvalitet. Det skal være en blanding av 

eneboliger og flerboligbygg i området og det skal være muligheter for å benytte seg av 

sjøen i forbindelse med fritid og rekreasjon. 

Området består av flere eiendommer og Frøy Eiendom har avtale om kjøp av disse. 

Man ønsker ikke å regulere de eksisterende boligene som ligger rundt planen. Disse er 

ivaretatt igjennom overordnet plan for Hamarvika. 

 

Beskrivelse av området og dagens status  
Området ligger attraktivt til ved sjøen i Hamarvika, ca 1 km fra skole og barnehage. 

Området ligger ved næringsarealet der Bewi fabrikker er etablert.  

Rundt det regulerte området er det etablerte boliger.  Ved sjøen står det to naust/sjøhus 

og en enebolig. 

Topologien i området er småkupert med berg og myr og lite vegetasjon for øvrig. 

Forholdet til kommuneplanens arealdel 
Området ligger innenfor reguleringsplan for Hamarvika, og er regulert til boliger, naust og 

friluftsområde. 

 

Kartgrunnlag 
Kartgrunnlaget er FKB-data kjøpt av Norconsult. 

Grunnlaget er ikke endret. 
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HOVEDINNHOLD 
Man ønsker at boligfeltet skal fremstå som et attraktivt område for alle aldersgrupper. 

Planen inneholder i tillegg til eksisterende enebolig og to naust, 3 områder for 

flerboligbygg og 8 eneboligtomter.  Området vil da bestå av ca 20 nye enheter. 

Området har direkte tilknytning til sjøen og det er naturlig at man benytter seg av denne 

muligheten. Man ønsker derfor å kunne tilby nausttomt/sjøhus for beboerne i 

nærområdet. 

En forutsetning for planens gjennomføring er at høyspenningsanlegg og luftledninger blir 

lagt ned i grøft. 

Man ønsker at ny bebyggelse ikke skal skille seg vesentlig ut i forhold til høyde og visuell 

virkning. Det er derfor tatt utgangspunkt i høydene på den eksisterende bebyggelsen.  

Ellers ønsker man gjerne at den nye bebyggelsen får sine egne utrykk uavhengig av den 

eksisterende. 

Man har valgt å legge lekeplass og grøntområde i tilknytning til den eksisterende 

bebyggelsen. Dette er valgt fordi det er den mest egnede plasseringen, men også for at 

dette vil fungere som en buffer mot eksisterende bebyggelse. 

 

 

Formålsområder 
 

Boligbebyggelse (flerboligbygg) 

Det er satt av 3 områder til flerboligbygg. 

Dette er tomt 1, 2 og 3. To av tomtene ligger i skrått terreng og er derfor spesielt egnet til 

hus med sokkel. 

Tomt nr 1  ligger på det høyeste punktet i planen og  bygget må derfor ha restriksjoner på 

høyden. 

 

Boligbebyggelse (eneboliger) 

Det er satt av 8 nye eneboligtomter i området. Disse varierer i størrelse og kvalitet. 

Hensikten er at det skal være plass til større eneboliger, men også mindre boliger på en 

liten tomt, da det er forskjellige behov i løpet av livsfasen. 

Tomt 4 og 5 er to mindre tomter på relativt flatt terreng 

Tomt 6 og 7 er to tomter med større areal med relativt flatt terreng 

Tomt 8 er en mindre tomt med noe kupert terreng 

Tomt 9 er en større tomt med eiendomsgrense ned til sjøkanten, likedan som 

eksisterende nabotomt 9/185.  

Det legges byggegrense slik at eneboligen må ligge på platået ovenfor strandsonen. 

Det kan etableres et naust ved sjøen som skal brukes i tilknytning til eneboligen. 

Tomt 10 og 11 er to tomter ovenfor eksisterende naustområde. For å få en god utnyttelse 

av tomt 11 er det nødvendig å fjerne en bergknaus. Det er derfor lagt inn 
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bestemmelsesgrense for dette. 

 

For en maks. utnytting av tomtene er det åpning for at garasjer og boder til og med 50 m2 

kan bygges inntil 1 m fra tomtegrensen. 

Kjørevei 

Det er eksisterende veier i området, disse skal oppgraderes.  

Det skal etableres ca100 m ny vei.  

Bredde på veien varierer ut i fra hvilken trafikkbelastning den har. Vei 5 vil gå over 

eiendommen 9/41. Det er laget en rettighet der Frøy Eiendom gis rett til å legge veien 

over eiendommen. 

 
Figur 1 viser kart over veier 

 

Veiene er som følger: 

Vei1=Eksisterende hovedvei, 4,0 m 

Vei2= Felles adkomstvei, Delvis opparbeidet. 3,5 m 

Vei3=Ny vei, felles adkomstvei 3,5 m 

Vei4= Eksisterende felles adkomstvei 3,0 

Vei5= Ny felles hovedvei, 4 m.  

Vei6=Vei som ligger på bad/fritid er laget etter eksisterende plan. 
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Turdrag/stier 

Det er lagt inn sti som fra boligfeltet som skal sikre adkomsten til lekeplass, friområdet og 

naustområdet. 

Stien er satt til bredde 2,0 m 

Sti til naustområde kan benyttes som midlertidig vei i forbindelse med etablering av 

naustarealet, for transport av materialer osv. For å hindre uønsket trafikk inn i området 

skal det etableres bom. 

 

Naustområde 

Naustområdet er noe mindre enn det arealet som er avsatt i eksisterende reguleringsplan 

for Hamarvika. Det er etablert to naust i området, og det er naturlig at man bygger i 

forlengelsen av dette. 

Området skal brukes til naust og sjøhus. Når området er etablert skal adkomsten kun 

være i form av sti. 

 
Figur 2 viser eksisterende naust 

 

Bad/fritid 

Området for bad/fritid tilsvarer det arealet som i dag er regulert til friluftsliv. 

Dette arealet brukes i dag til bade- og strandaktiviteter. En ønsker å legge til rette for 

aktivitet i området, slik at det er muligheter for å sette opp mindre bygg og konstruksjoner 

som fremmer aktivitet i området. 

Lekeplass 

Det er avsatt et større areal i planen til lekeplass. Dette arealet er så stort og flatt at det 

kan inneholde ballplass for større barn og lekeområde for mindre barn. 

Plasseringen gjør at det er godt skjermet for vær og vind, likeså ligger den i tilknytning til 

eksisterende boliger/tomter i området og tilfører også disse en verdi. 
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Det er angitt rekkefølgebestemmelser i forhold til utførelsen. 

Vegetasjonsskjerm 

Dette området er ment som en buffersone mot industriområdet. Et grønt belte som skiller 

boligfeltet fra industriområdet og gir passe avstand. Området har samme utforming som i 

eksisterende reguleringsplan. 

Bad i sjø 

Dette er området i sjø som ligger i tilknytning til bad/fritid på land. Man ønsker 

muligheten til å tilrettelegge for aktiviteter i sjø, og vil derfor kunne gi muligheter for 

konstruksjoner i sjø. 

Småbåthavn og tiltak i sjø 

Området er i dag regulert til trafikkområde i sjø. Man ønsker å kunne gi de som etablerer 

seg i området en mulighet til å kjøpe seg naust/sjøhus med tilsvarende båtplass. Det er 

etablert en småbåthavn i nærheten, men det er ingen ledige plasser her. Hvis man 

ønsker å tilby boligtomtene tilgang til sjø, må man gjøre det igjennom denne planen. 

Dybden i sjø varierer noe, slik at flytebryggene må tilpasses.  

Det er registrert område for skjellsand i naturbasen. Dette berører tiltaket. Man kan 

derfor ikke gjøre tiltak i sjø som mudring eller sprenging. Det tillates kun punktfest av 

flytebrygge i havbunn. 

Småbåthavna skal kun inneholde muligheter for utlegging av flytebrygge for mindre båter. 

Opptrekk av båter, vedlikehold og rengjøring må utføres på andre steder. 

 

Småbåthavnen er et fellestiltak, det vil ikke bli opparbeidet ekstra parkeringsplasser for 

småbåthavna fordi man ønsker at dette tiltaket skal være for de nærliggende tomtene, 

der det er gangavstand. 

Området V/A (vann og avløp) 

Vann og avløpsledningene vil bli detaljprosjekter i forbindelse med byggetillatelsen 

 

Avløp: Avløp kobles opp mot kommunal avløpsledning med pumpekum 

 

Overvann vil gå til terreng og ut i sjø. 

 

Vann tas fra privat vannverk-Hamarvik Vannverk AL.  

 

Høyspenningsledning 

Over området går det høyspenningsledning og flere luftspenn. 

Høyspenningsanlegget er planlagt fjernet før byggestart. 
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VIRKNING 

Trafikksikkerhet i nærområdet tiknytning til gang/sykkelveg 
Det er ikke etablert gang og sykkelsti i planområdet. Når folk skal bevege seg ut av 

planområdet kommer de først til den kommunale veien Hamarvikringen. Den har ingen 

gang og- sykkelveg men er lite trafikkbelastet hvis man beveger seg retning mot 

hovedveien. Det er da kun 250 m vei før man kommer på gang og-sykkelveg som fører 

opp til hovedveien og  ev. til skole/barnehage 

 

 

 
Figur 3 viser adkomst til gang/sykkelvei-Skole 

 

Folkehelserealterte tema 
Forurensing i grunnen: Området er ikke tidligere brukt til aktivitet som genererer 

forurensing. 

Elektromagnetisk felt: Eksisterende høyspenningsledninger og andre luftspenn skal  

legges i jord.  

Tilgang til friluftsområdet og rekreasjon: God tilgang til friluftsliv. Muligheter til sjørelaterte 

aktiviteter i nærheten og ellers kort vei til turterreng. 

 

Støy: Boligfeltet grenser mot industriområdet og det er derfor naturlig å tenke støy og 

støv. 

Det er derfor blitt foretatt målinger i området og det er ikke kommet frem til registreringer 

som direkte tilsier støydempende tiltak. 
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Sammendrag fra rapport:  
 
«Målingene viser at støynivåene på deler av byggetomten er innenfor grenseverdien 

Lden for industri med helkontinuerlig drift gitt i T-1442.  

Den mest dominerende støyen forekommer i sammenheng med lasting på lastebiler. 

Et estimat som baserer seg på ingen lasting nattestid gir tilfredsstillende støynivåer 

iht. grenseverdien, Ln, gitt i T-1442.  

For en mer sikrere vurdering kreves det utvikling av 3D-modell og gjennomføre 

støysoneberegninger for byggetomten med simulering av aktuelle støykilder.» 

Rapport  se vedlegg 02. 

 

 

Allmenhetens tilgang til strandsonen 
Område er i eksisterende plan (Hamarvika ) regulert til boliger helt ned til sjøen. 

Eksisterende bolig i området har også eiendomsgrunn helt ned til sjø. 

Når man nå regulerer området vil man sette igjen et område til allmennyttige formål 

(friområde). Dette er ei «tå» ut i sjøen som har adkomst via sti. Her kan det legges til rette 

for felles møteplass med benker og ev. bålplass. 

Videre vil området for bad/fritid også være åpent for allmennheten, da dette er et 

fellestiltak. 

Naustområdet vil gi flere tilgang til sjø. Selv om det blir private tomter, vil allmenheten ha 

adkomst til sjøen og flytebryggene igjennom felles sti. 

Planen sikrer allemannsretten ved at det er tilrettelagte tiltak langs strandsonen slik at 

alle har tilgang. 

 
Figur 4 viser området for bading/fritid 
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Havnivåstiging 
Planområdet er sjørelatert og har bygninger i strandsonen. 

Område der boligene skal etableres ligger på 6 m.o.h og høyere. 

Område for leke/rekreasjon og fysisk aktivitet 
Planen legger spesielt til rette for rekreasjon og sjørelatert aktiviteter, da sjøen og 

strandsonen blir benyttet. Videre er det mange muligheter i nærområdet med stier og 

turveier. 

Naturmangfoldsloven 
En har gått igjennom: 

 

§8 Kunnskapsgrunnlaget: 

 Naturbasen med alle tema, det er ikke funnet sårbare naturtyper eller arter i 

området. I sjø er det registrert skjellsand. Dette vil berøre området i planen 

 
Figur 5 viser område for skjellsand 

 NGU-baser med alle tema, det er ikke funnet opplysninger som tyder på 

innvirkning 

 NVE med alle tema, det er ikke funnet opplysninger som tyder på innvirkning 

 

Registreringer: 

Innenfor planområdet er det registrert skjellsand i sjø. Det gjøres tiltak for å mest mulig 

begrense innvirkningen på forekomsten.  

 

§ 9 Føre-var-prinsippet og §10 økosystemtilærming: 

Planen omfatter etablering av boligtomter, herunder enebolig og flerbolig. Området er 

omfattet av reguleringsplan Hamarvika sist revidert 2007. Det er gjennom reguleringsplan 

og kommuneplan allerede gjort vurderinger for virkninger tiltak her vil få. Det gjøres tiltak 

for å mest mulig begrense innvirkningen på skjellsandforekomsten i sjø. Det tillates å 

søke om utsprengning av en liten berghøyde innenfor planområdet, dette vil være et 

irreversibelt inngrep. Det er vurdert til å ikke være av alvorlig eller vesentlig skade på 

landskapet. Samlet sett ligger planområdet i et område som er utbygd og hvor det er gjort 

inngrep. Plan er vurdert til å ikke være av en større samlet belastning. 
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§ 11 Kostnadene ved en miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 

Det er lagt inn bestemmelser som sikrer at området blir opparbeidet etter byggearbeid og 

i friområder tillates kun reversibel inngrep som ikke forringer området.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 

Opparbeiding av området skal ivareta området uten unødvendige inngrep. Sprengning 

skal omsøkes og godkjennes og vei inn til naustområdet skal tilbakeføres til sti etter 

anleggsperiode.  

 

Konklusjon: Det er registrert et område for skjellsand i området. Det er badeområdet og 

småbåthavna som vil berøre skjellsanden direkte og indirekte. Badeaktivitetene vil ikke 

ha betydning. Småbåthavna vil berøre skjellsanden, men i svært liten grad. Dette kun ved 

feste av bryggene. Man anser at disse tiltakene har svært liten betydning for skjellsanden 

og naturmangfoldet.  

Planområdet er maksimalt utnyttet etter at de planlagte tiltakene er utført.  Planen vil 

derfor ikke gi sterke føringer for fremtidig arealdisponering.  

Det er ingen vannforekomster i nærheten som blir påvirket. 

Naturmangfoldet blir i liten grad berørt.  

 

Universell utforming 
Området er forholdsvis flatt og kan utformes etter prinsippene om universell utforming. 

Alle leilighetene skal ha adkomst i form av universell utforming. 
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Ros – analyse 
Det er gjennomfør Ros-analyse, dette ligger som vedlegg 01 

Sammendrag: 

«Området er ikke utsatt for stor risiko eller for stor sårbarhet. Det er gjort funn av kvikkleire i 

området F2, F5 og N/S. Tiltak gjennom TEK 10 §7-3 og NVE veiledning om kvikkleireskred, 

og som er i tråd med NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». 
Analysen viser forekomster av radon og vind, noe som er vanlig og vil bli håndtert i 

bygge/prosjekteringsperioden igjennom forskriftene TEK10. 

I sjø er det forekomst av viktig naturtype skjellsand, dette området bør være så uberørt som 

mulig. Det er ikke muligheter til graving eller mudring i sjøbunnen. Det er kun tillatt å senke 

ned lodd for feste av flytebrygge, da dette er reversibelt. 

Bewi Fabrikker ligger i umiddelbar nærhet, denne kan generer støy. Dette skal kartlegges.. 

BEWI fabrikker oppbevarer flytende naturgass (LNG). Planområdet ligger utenfor 

sikkerhetssone på 200 meter og høyere opp i terrenget. Det er vurdert til å ikke være stor 

fare innenfor planområdet.» 

 

PLANPROSESSEN 

Oppstart 
Oppstartsmøtet med kommunen ble avholdt 19.01.2015  

Møte med sektormyndighetene ble avholdt 27.02.2015 

Kunngjøring og medvirkning 
Kunngjøring ble gjort i Lokalavisa Hitra-Frøya 03.04.2015. 

Naboer og sektormyndigheter fikk også oversendt brev i denne uken. 

Svar: Det er kommet inn to skriftlige henvendelser fra naboer/berørte parter 

Uttalelsene finnes i vedlegg 03 Skjema tilbakemeldinger etter foreløpig høring 

 

Sektormyndighetene 
Sektormyndighetene fikk oversendt brev på mail om forhåndsvurdering av saken 

30.03.2015 

De som ble varslet er Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Statens vegvesen. 

 

Det er vedlagt skjema som lister opp innkommende merknader, og svar på hvordan man 

vil forholde seg til dem. Se vedlegg 04 Tilbakemeldinger etter foreløpig høring. 
 

Vedlegg 
01 Ros-analyse 

02 Støy-rapport 

03 Skjema tilbakemeldinger etter foreløpig høring 

 



 
 
Frøya Kommune 
Rådhusgata 25, 
7260 Sistranda        Fillan 16.01.2017 
 
 
 
 
MINDRE ENDRING I REGULERIGNSPLAN FOR SØRNESSA 
 
I forbindelse med egengodkjenningen av reguleringsplan for Sørnessa ble det oppdaget en feil 
i bestemmelsene. Det er en del av en setning som har falt ut. 
Bestemmelsene skulle sikre at det var muligheter til å bygge garasjen inne 1 m fra nabogrense 
selv om det i kartet er inntegnet byggegrenser.  
 
Det er beklagelig at det ikke ble fange opp under vår kvalitetssikring før planen ble levert. 
Dette har nok skjedd under redigeringer av dokumentene, at noe av teksten er blitt slettet. 
Dette gjelder pkt 1.2,  underpkt. 1.  se utdrag fra bestemmelsene under: 

 
Riktig tekst skal være: 

1    Innenfor området kan bygges eneboliger med tilhørende garasje/bod. 
Garasje/bod kan settes opp inntil 1m fra tomtegrense. 

 
 
 
Ber om at det blir fortatt en mindre endring i bestemmelsene. 
 
 
 
May I Andreassen 

Daglig leder 
 



 
 
 
 
Frøya Kommune 
Rådhusgata 25, 
7260 Sistranda        Fillan 03.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 
MINDRE ENDRING I REGULERIGNSPLAN FOR SØRNESSA -  
 
I forbindelse med egengodkjenningen av reguleringsplan for Sørnessa ønskes det en 
presisering av avkjørselspilene som er inntegnet. 
 
Pilene for avkjørsel er kun ment som retningsgivende og for å vise at det er avkjørsel til 
tomtene. 
 
Ber om at det legges inn en tekst under pkt. 2.1 
Påtegnet avkjørselspil i kartet er kun veiledende plassering. 
 
 
 
 
Ber om at det blir fortatt en mindre endring i bestemmelsene. 
 
 
 
May I Andreassen 

Daglig leder 
 





Fra: Tore Forbord [tore.forbord@stfk.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: fmstpostmottak@fylkesmannen.no [fmstpostmottak@fylkesmannen.no]; Stian Aspaas 

Haugen [Stian.Haugen@froya.kommune.no] 

Sendt: 29.03.2017 10:43:06 

Emne: Vedrørende endring innenfor reguleringsplan for Sørnessa i Frøya kommune 

Vedlegg: image001.png; image002.png; image005.jpg 

Det vises til Deres oversendelse den 23.03.2017 

Foreslåtte endring innebærer at det skal kunnes bygges garasje og bod inntil 1 meter fra 
nabogrense, og at påtegnet avkjørselspil i kartet kun er en veiledende plassering 

Vi anser dette til å være innenfor kommunens handlingsrom, vi anbefaler i midlertid at 
byggegrensene beholdes som de er mellom tomten 4 og 5 og mellom tomtene 9 og 10, da dette 
bidrar til å ivareta allmenne interesser (adgangen til grøntareal/lekeareal og sjøadkomst for 
bakenforliggende tomter). 

Når det gjelder å vise avkjørsel med pil på kartet kan bestemmelsene med fordel angi hvilket 
handlingsrom som gjelder (hvilken veg tomta skal ha adkomst fra bør ligge fast). 

 

 
Reguleringsplan for Sørnessa ble egengodkjent i Frøya kommunestyre den 23.06.2016. 
 

 
 

Med vennlig hilsen 



 

 

  

Tore Forbord  
Rådgiver 
Regional utvikling, Areal og miljø 

Postboks 2350, Sluppen 

7004 Trondheim 
Skype for Business: tore.forbord@stfk.no 
72 81 46 26  

72 81 10 00 (sentralbord) 

www.stfk.no 

          



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Reppe Storø Arkiv: 032 &00  

Arkivsaksnr.: 17/1319    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 

 

RETNINGSLINJER FOR HELTIDSKULTUR I FRØYA KOMMUNE  

 

Forslag til vedtak: 
1. Frøya kommunestyre vedtar «Retningslinjer for heltidskultur i Frøya kommune» 

Retningslinjene innebærer store endringer spesielt for helse- og omsorg, og de er et ledd i å 

etablere «prosjekt heltidskultur» som vil være rammeområdets hjelpemiddel for å komme i 

gang med tiltakene som beskrevet i retningslinjene. 

2. Det legges inn et lokalt tillegg på kr 100 pr arbeidede helgetime utover 270 timer pr år fra 

01.12.17 

3. Økte kostnader som følge av dette vedtaket legges inn i budsjett for 2018 og i 

langtidsperioden 

4. Retningslinjene evalueres i juni 2018 og juni 2019 

 

Vedlegg: 

 
Retningslinjer for heltidskultur  
Mal for motiverende intervju 
Kartlegging deltid Frøya kommune 2016 

 

Saksopplysninger:   

 
Tidligere vedtak/ avtaler/lover som er relevant for saken: 

1.Kommunestyrevedtak desember 2015: 

«Å etablere et prosjekt rettet mot det å rekruttere og beholde kvalifisert personell, med spesiell 

fokus på de områdene som har de største utfordringene» I mandatet til prosjektleder inngår «å 

planlegge og prøve ut/iverksette ulike arbeidstidsordninger innenfor turnusbaserte tjenester», jfr 

heltid/deltidsutfordringene. 

2. Handlingsplan heltidskultur 2015 – 2017 

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk sykepleierforbund undertegnet den 28.september 2015 en 

revidert heltidserklæring, der partene forpliktet seg til en forsterket innsats gjennom forskjellige 

aktiviteter 

3. Hovedtariffavtalen 

Det skal utarbeides lokale retningslinjer med formål om å øke antall heltidsansatte. 



Hovedtariffavtalen sier også at det kan etter lokale drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget 

avhengig av arbeidsbelastning, Arbeidstidsordning eller andre lokale behov. Tilleggene bør innrettes 

slik at det stimulerer til flere hele stillinger. 

4. Arbeidsgiverstrategi 2013-2020 

5. Strategisk rekrutteringsplan for helse- og omsorg 2016-2020 

6. Morgendagens omsorg 

 

Arbeidet med retningslinjene 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i februar 2017 bestående av: 

 Kristin Reppe Storø: prosjektleder 

 Bente Kristin Øyen: Fagforbundet 

 Camilla Røstad:  Sykepleierforbundet 

 Synnøve Hanssen: Personal 

Beathe Sandvik Meland: ass. rådmann/fung.rådmann har fulgt arbeidet tett 

Frøya kommunestyre vedtok i desember 2015 at det skal etableres et prosjekt rettet mot å 

rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, herunder planlegge og prøve ut ulike 

turnusordninger. Før det kan etablere et «prosjekt heltidskultur» så prosjektgruppa tidlig at vi 

måtte ha retningslinjer for heltidskultur på plass som et første steg.  Dette for å i neste omgang 

etabler prosjektet på basis av vedtatte retningslinjer. Selve prosjektet «heltidskultur i helse og 

omsorgstjenestene i Frøya kommune» har som mål å legges frem for politisk behandling i juni 

2017 

Rådmann har valgt å komme med forslag til retningslinjer som omfatter hele organisasjonen Frøya 

kommune, ikke bare døgnbaserte tjenester. Dette da kommunen har mange på deltid også innenfor 

andre områder. 

Gruppa har hele tiden sørget for å få innspill fra de ulike virksomhetene i Frøya kommune. 

Medvirkning har også skjedd ved at retningslinjene er gjennomgår i Kontaktmøtet og i lederforum.  

Alle enheter i kommunen har fått tilbud om gjennomgang med tanke på å gi innspill enten ved at vi 

presenterte forslaget på personalmøte eller i HMS-gruppa ved enheten. En del innspill er kommet 

inn,- og de fleste er tatt hensyn til i endelig forslag til retningslinjer. 

Forslaget til retningslinjer tar opp i seg de punktene som Hovedtariffavtalen krever.  

Hvorfor heltidskultur? 

I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en erklæring om 
«Det store heltidsvalget» - også kalt Heltidserklæringen. Mye har skjedd i kommunene siden 
erklæringen ble inngått. Vi har fått mer kunnskap, og mange kommuner har satt heltidskultur på 
dagsordenen. Målet om en kommunesektor basert på hele stillinger er fortsatt langt unna.  
Partene ønsker derfor å intensivere arbeidet med å redusere deltidsarbeid og utvikle en 

heltidskultur i sektoren. Utfordringene er fortsatt spesielt store i helse- og omsorgssektoren. Det er 

et stort arbeidskraftpotensial i å redusere deltid og å øke stillingene til de som i dag jobber i 

sektoren. Videre er det viktig å legge til rette for at nye stillinger kan lyses ut som hele stillinger. 



Dette er avgjørende for å sikre kvalitet og tilstrekkelig kompetanse i tjenestene både i dag og i 

framtida. 

Det finnes mye forskning og kunnskap som viser at heltidskultur og store stillinger har mange 
positive betydninger både for arbeidsgiver, arbeidstakere og ikke minst brukere/innbyggere. 
Heltidskultur er et «kinderegg»!  
De positive effektene er tydelig oppsummert i dette «hjulet». (Kilde: Fafo, Moland 2015)  
 

 
 
 
En virksomhet som satser på heltidsstillinger, har lettere for å trekke til seg kompetent arbeidskraft 

og holde på den. Slik vil man lettere kunne utvikle gode fagmiljøer og redusere turnover. Samtidig 

vil arbeidstidsorganiseringen kunne ha innvirkning på myndiggjøring av medarbeiderne, sykefravær 

og trivsel. 

Ut fra bruker/pasientperspektivet er trygghet, forutsigbarhet og stabilitet viktige faktorer for 

opplevelsen av gode tjenester fra det offentlige. 

Sett fra ansattperspektivet har dagens arbeidstidskultur innen flere sektorer økonomiske 

konsekvenser for den enkelte arbeidstaker. Med store stillinger vil man kunne opparbeide en 

pensjon til å leve av, samtidig som man har forutsigbarhet i forhold til lønn, arbeidstid og fritid. I 

tillegg vil ansatte i en heltidskultur ha bedre forutsetninger for å få gode lærings- og fagmiljøer. 

For arbeidsgiver vil heletidskultur medføre færre ansatte å forholde seg til, noe som gir mere tid til 

å utøve ledelse. Det vil også bli lettere å rekruttere kompetent arbeidskraft og beholde disse. 

 

Vurdering: 

 



Det ble foretatt en kartlegging av antall deltidsansatte i Frøya kommune i 2016.  Kommunen hadde 

da 172 deltidsansatte, og det er ingen grunn til å tro at antallet har gått ned. Hovedtyngden er 

innenfor pleie og omsorg – (PLO) og bo- aktivitet og miljøtjenesten (BAM), men også flere innenfor 

oppvekst, renhold og kultur. 

Sett i et samfunnsperspektiv vet vi at vi mangler hender fremover,- spesielt innenfor helse- og 

omsorgsyrkene. Helsearbeidere i deltidsstillinger utgjør en betydelig arbeidskraftreserve som vi 

trenger fremover. Arbeidsgivermonitoren for Frøya kommune fra KS er tydelig på at lederne 

opplever store utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere og vernepleiere, mange 

deltidsansatte og høyt sykefravær. Lederne opplyser at de tilbyr nyutdannede 100% stilling, mens 

monitoren viser at de under 30 år i gjennomsnitt har 67% stilling. 

Retningslinjene innebærer noe arbeid for den enkelte virksomhet i starten. Leder skal gjennomføre 

intervju med sine deltidsansatte, og kartlegge situasjonen for egen enhet.  Kartleggingen på den 

enkelte enhet skal gi oss en oversikt over de som ønsker større stilling, og disse vil bli sett på som 

søkere til de små stillingene. Det skal også settes mål og rapporteres. Videre settes det faste datoer 

fire ganger i året for når evt deltidsstillinger kan utlyses. Dette for å forsøke å se disse stillingene i 

sammenheng for å se om det er mulig å skape en heltidsstilling av flere små stillinger.  

Utfordringene er størst innenfor, PLO, BAM, Teknisk (renhold), oppvekst og kultur. 

Vi har valgt å sette opp en egen tiltaksliste for arbeidsplasser som har døgnkontinuerlig turnus. 

Dette fordi denne type arbeidsplasser krever flere tiltak enn arbeidsplasser som er basert på vanlig 

arbeidstid.  

«Prosjekt Heltidskultur» er et nødvendig tiltak for å komme i gang med nytenkning rundt turnus og 

døgnrytmeplaner. Dagens turnuser medfører bla at enkelte ansatte har vakter helt ned på 4,5 time. 

Dette medfører selvfølgelig mange oppmøter på jobb, uten at det er mulig å oppnå 100% stilling. 

Retningslinjene gir føringer for hvordan det bør tenkes, men det er opp til den enkelte enhet å finne 

ut av hvilke tiltak de ønsker å gå i gang med for å oppnå målsettingen. 

Evaluering 

I retningslinjene legges det opp til en kartlegging av situasjonen høsten 2017. Dette vil danne 

grunnlaget for å kunne evaluere situasjonen frem i tid. De største utfordringene har vi innenfor 

helse- og omsorg. Det er her vi må inn i utfordrende prosesser for å kunne oppnå heltidskultur, jfr 

«prosjekt heltidskultur» Tanken er at prosessene skal drives av de som har skoen på, nemlig de 

ansatte, og vi vet at slike prosesser tar tid. Første evalueringstidspunkt er derfor satt til juni 2018. Ny 

evaluering bør gjøres i juni 2019 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Mange små stillinger i pleie- og omsorg skyldes i hovedsak utfordringer med å dekke opp helgene. 

Retningslinjene innebærer noe mere helgetimer for en del ansatte. For å motivere til ytterligere 

helgejobbing legges det inn et lokalt tillegg på kr 100 pr arbeidede helgetime utover 270 timer pr år. 

270 timer helg for ansatte i turnus er satt som norm, og innebærer at en del ansatte må jobbe flere 

helgetimer enn de gjør i dag. Virkningstidspunkt settes til 011217, da retningslinjene legger opp til 

en avregningsperiode fra 01.12 – 30.11, med utbetaling av tillegget i desember.  

I Hovedtariffavtalen åpnes det for å gi et lokalt tillegg på helg, og flere kommuner har innført dette. 

Trondheim kommune har en ordning der det gis et tillegg på 150 kr pr ekstra helg utenom turnus. 



For Frøya kommune sin del ville dette gitt en veldig urettferdig profil, da det er store variasjoner på 

hvor mange timer helg de ansatte innen helse- og omsorg jobber pr d.d. BAM har hatt og har 

prosjekt rettet mot bla turnusløsninger som gir flere antall timer helg for den enkelte, samtidig som 

disse løsningene gjør at ansatte får mulighet til å øke opp stillingsandelen. Målet er at flest mulig 

skal jobbe størst mulig stilling, noe som innebærer at antall helgetimer på den enkelte må økes i 

den faste turnusen, ikke bare ved at de tar på seg ekstra helger innimellom. 

Kan det forventes innsparinger som en følge av prosjektet Heltidskultur/ vedtak om retningslinjer 

for heltidskultur?  

Det er forsket på kostnader knyttet til det å ansette to personer i 50% stilling kontra å ansette en i 

100% stilling. Regnestykket viser en besparelse på hele 65000 årlig. I dette regnestykket ligger også 

rekrutteringskostnader,- ergo er dette det du kan spare det første året. Besparelsen reduseres de 

neste årene,- men ulempene og kostnadene er fortsatt store både for brukerne av tjenestene, de 

deltidsansatte og Frøya kommune. 

Innenfor pleie- og omsorg brukes det pr i dag jevnlig vikarbyrå. Kostnadene med dette er store 

relatert til bruk av egne ansatte. Innleie skjer i størst grad ved avvikling av ferie og i helger. Bla er 

målsettingen med retningslinjene at ansatte i Frøya kommune jobber flere timer helg, noe som 

betyr innsparing i forhold til bruk av vikarbyrå. Økte kostnader som følge av lokalt tillegg helg vil 

derfor i noen grad dekkes gjennom mindre bruk av vikarbyrå. Vi har derfor valgt å legge inn dagens 

nivå på helgetimer for ansatte i kostnadsberegningen med tiltaket. Beregninger vi har gjort viser da 

at kostnaden med å gi økt helgetillegg ved å jobbe over 270 timer helg pr år utgjør kr 550 000,- pr 

år. 

Forhold til overordna planverk- Samfunnsdelen av kommuneplanen 

 
Organisasjonen Frøya kommune- overordnet mål: Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ 
tjenesteyter og arbeidsgiver 
   
Sånn vil vi gjøre det: Ha fokus på utvikling og omstilling av organisasjonen for å møte fremtidens 
utfordringer gjennom forberdring- forenkling og fornying. 
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LOKALE RETNINGSLINJER FOR HELTIDSKULTUR I FRØYA KOMMUNE 

Frøya kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og 

kompetent arbeidskraft. Heltidsarbeid skal derfor være hovedregelen. 

MÅL: 

 Som hovedregel skal ingen stillinger lyses ut under 50% 

 Deltid reduseres med 20% innen utgangen av 2018 

 Deltid reduseres med 30% innen utgangen av 2019 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal innen utgangen av 2020 være 

minimum 80% 

Dette innebærer at alle enheter i Frøya kommune til enhver tid skal ha fokus på heltidskultur, og ha 

god oversikt over tilstand og utvikling på dette området. Kartlegging av dagens situasjon skal skje på 

hver enhet innen 010917. Denne kartleggingen danner grunnlaget for måling av oppnådde resultater 

fremover. 

Retningslinjene skal ikke være til hinder for å ansette/beholde ansatte med redusert arbeidsevne 

eller ansettelse i rekrutteringsstillinger/ deltid i forbindelse med utdanning.  

Hva støtter opp om dette i tidligere vedtatte dokumenter/planer for Frøya kommune: 

1. Arbeidsgiverstrategi 2015-2020 

2. Strategisk rekrutteringsplan for helse og omsorg 2016-2020 

3. Prosjekt heltidskultur i turnusbaserte tjenester 

4. Morgendagens omsorg 

Lov- og avtaleverk 
 

Det finnes en rekke bestemmelser om deltidsstillinger i lov- og avtaleverk.  Bestemmelsene 
beskriver rettigheter for deltidsansatte til å utvide sin stilling og innenfor hvilke rammer 
dette skal skje. Nedenfor er det laget en oversikt over noen av disse bestemmelsene.  
   
Arbeidsmiljøloven §14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte: 
Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny 
ansettelse i virksomheten.  
Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av 
fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.  
Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever 
fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med 
mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. 
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Fortrinnsrett etter §14-2, med unntak av §14-2, andre ledd, første punktum, går foran 
fortrinnsrett for deltidsansatte (gjelder nedbemanning og midlertidig tilsatte) 
 
Arbeidsmiljøloven § 14-4a 
Deltidsansatte som i de siste 12 måneder har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til 
stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Dette med mindre arbeidsgiver kan 
dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger er til stede og / eller til vesentlig ulempe. 
Dette gjelder mertid, ikke avtalefestet vikariat. Det må også ha en viss hyppighet, være 
jevnlig og av et visst omfang. Arbeidstaker må akseptere samme omfang av vakttyper/ 
arbeidssteder som i mertid, hvis behov. 
 
Hovedtariffavtalen kap 1 §2-3 Bruk av deltidsstillinger 
Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med 
mindre det er åpenbart unødvendig. 
Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysing i kommunen tilbys utvidelse av sitt 
arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen. 
Arbeidsgiver skal informere og drøfte deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i 
året. De lokale parter drøfter utarbeidelsen av retningslinjer for hvordan det kan tilstrebes 
bruk av deltidsstillinger. 
 
Hovedtariffavtalen, vedlegg 2-Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid  
Lokale retningslinjer bør bl.a. inneholde: 
- Deltidsansatte skal melde fra om de ønsker utvidet stilling 
- Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere 
  sammenslåing av deltidsstillinger 
- Det er ingen forutsetning at den deltidsansatte skal måtte ta hele den ledige stillingen 
- Det bør vurderes om deltidsansatte gjennom kompetanseheving kan kvalifiseres til å få 
utvidet sitt arbeidsforhold. 
 

Hvorfor jobber vi for heltidskultur? 

Forskning på området tilsier at en heltidskultur bla gir følgende effekter:  

1. Bedrer arbeidsmiljøet  

2. Kvaliteten i tjenestene blir høyere gjennom økt tilstedeværelse og bedre kontinuitet 

3. Økt trygghet og forutsigbarhet for tjenestemottakerne 

4. Fremmer et lærende arbeidsmiljø 

5. Økt kompetanse/nok hender 

6. En lønn å leve av/ bedre pensjon 

7. Attraktiv arbeidsgiver/ omdømmebygging 

8. Fremmer likestilling mellom kjønnene 

9. Mere tid til ledelse 

10. Frigjorte midler,- flere faste ansatte i større stillinger er lønnsomt 
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Retningslinjer for heltidskultur Frøya kommune 

 

Overordnede prinsipper: 

Enhetene skal ta i bruk ulike virkemidler for å skape heltidskultur 

Gjennomføringen skal skje i nært samarbeid mellom leder, medarbeidere og tillitsvalgt. De 

virkemidlene som tas i bruk må ligge innenfor godkjent budsjett. 

Ikke lyse ut stillinger under 50 %, unntaket er rekrutteringsstillinger 

Vurdering av alle ledige deltidsstillinger i forhold til å oppnå større stillingsandeler ved 

enheten 

Ledige deltidsstillinger meldes inn til personal for utlysning samlet hver 3. mnd.- 1. mars, 1. 

juni, 1, september og 1. desember. Dette for å sikre at muligheten for å slå sammen stillinger 

fra ulike enheter til store stillinger blir vurdert. Tilsettingsutvalget for deltidsstillinger består 

av personalsjef og virksomhetsleder. Suppleres av aktuell leder og tillitsvalgt. 

Kartlegging av ståsted for egen enhet  

Mål og tiltak for heltidskultur skal være en del av alle virksomhetsplanen/ års-hjulet 

Det legges til rette for kombinasjon av arbeid i flere avdelinger/enheter 

Deltidsansatte med helseutfordringer skal også ha mulighet til å prøve ut sin arbeidsevne 

gjennom økt stillingsandel dersom de ønsker dette. Det avtales da en prøveperiode på 6 

mnd. med evaluering underveis. 

Det skal gjennomføres drøftingsmøter årlig med tillitsvalgte ang bruk av deltidsstillinger 

Se for øvrig partenes ansvar i retningslinjene. 

 

 

Aktuelle tiltak for ansatte i turnus 

Normen for arbeid på helg sette til 270 timer helg pr år. Det presiseres at dette ikke medfører 

at ansatte må jobbe mere enn hver tredje helg, men det er en forutsetning at man tenker nytt 

i forhold til arbeidstidsordninger. 

Lokalt tillegg for helgetimer utover normen settes til kr 100,- pr time for fast ansatte i 50% 

stilling eller mere/ vikarer i 50% stilling eller mere i minst 6 mnd. Virkningsdato: 01.01.2018. 
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Avregningsperioden settes til 01.12 – 30.11, og tillegget utbetales på desemberlønna.  Det 

lokale tillegget anvendes ikke ved bruk av vikarbyrå 

Vikarpool kan brukes som et virkemiddel for å få flere 100% stillinger 

Turnusordninger som ivaretar større og hele stillinger og bidrar til at flere jobber flere 

helgetimer skal prøves ut. Mange alternative løsninger kan bidra til større stillinger; bla 

samarbeidsturnus, langvaktturnus, langvakt(er) helg, 3-3 turnus, 4-3 turnus, hinkhelger osv. 

Kombinasjon av fast arbeidstid og variabel arbeidstid, jfr for eksempel kalenderplan over 52 

uker/26 uker er en annen mulighet. 

Bruk av ubunden tid, dvs at deltidsansatte får økt sin stilling fast med inntil 20% gjennom 

ekstravakter utenfor turnus. Ved bruk av ubunden tid er den ansatte forpliktet til å jobbe inntil 

30 timer helg ekstra pr år. 

Det skal vurderes i hvilken grad det er hensiktsmessig at avdelingsledere og andre med 

administrativt ansvar også har en viss helgebelastning 

Omdisponering av vikarbudsjett til faste stillinger / øke grunnbemanningen 

 Kombinasjon av arbeid i flere avdelinger/enheter 

Kvalifiserte og egnede lærlinger med læretid i Frøya kommune og ansatte i 

rekrutteringsstillinger tilbys 80-100% stilling, ved bestått fagprøve/ bestått eksamen 

Fast ansatte i turnus som i en periode har en prosjektstilling innenfor BAM eller PLO skal 

fortsette med helgejobbing på en avdeling i Frøya kommune 

 

 

Utlysningspraksis: 

- Utlysningene skal inneholde informasjon om at Frøya kommune er en kommune med 

fokus på heltidsarbeid/ heltidskultur. 

- Det lyses som hovedregel ikke ut stillinger under 50%, med unntak av 

studentstillinger/ rekrutteringsstillinger. Små stillingsstørrelser søkes dekket gjennom 

intern utlysning/ bruk av liste over ansatte som kan tenkes å ville øke sin 

stillingsandel. I denne sammenheng er det viktig at en også ser på tvers av enheter 

for å kunne tilby større stillingsandeler til ansatte som ønsker dette. En deltidsstilling 

lyses aldri ut før det er sjekket om en gjennom samhandling på tvers av flere enheter 

kan skape en heltidsstilling/ større stilling 

- Aktivt bruke oversikten over ansatte med ønske om høyere stilling. Denne listen sees 

på som søkerliste til stillinger i Frøya kommune 
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- Innkalle aktuelle deltidsansatte til tilsettingsutvalg for deltidsstillinger hver 3. mnd, jfr 

generelle retningslinjer.  

- Ved utlysning av 100% stillinger skal disse så langt som mulig ikke deles opp under 

innstilling/ ansettelse i stillingen. 

- I tilfeller der målsettingen om å kun lyse ut store stillingsandeler kommer i konflikt 

med at egne ansatte ønsker større stilling drøftes løsning i den aktuelle sak med 

plasstillitsvalgt. Men det skal alltid ligge i bunnen at 100% stillinger ikke bør deles opp 

da dette vil være i motstrid med målsettingen  

- Informere om rekrutteringstiltak / motiveringstiltak kommunen har som er aktuelle 

for den konkrete stilling i utlysningsteksten. Se tiltakslista for å oppnå heltidskultur.  

 

Ansvar 

Virksomhetsleders ansvar: 

1. Gjennomføre virkemidlene i sin enhet i samarbeid med tillitsvalgte og øvrige ansatte. 

Søke samarbeid, samordning, bistand og løsninger på tvers av avdelinger og enheter.  

2. Kartlegge deltidsansattes ønsker gjennom intervju etter fastlagt mal, (Vedlegg til 

retningslinjene) og ha rutiner som fanger opp meldinger fra deltidsansatte om de 

ønsker utvidet stilling. Til enhver tid ha en oppdatert liste over disse.  

3. Mål og tiltak for å oppnå heltidskultur skal inn i virksomhetsplanen/ års-hjulet for 

enheten/avdelingen 

4. Avgi årlig tilbakemelding om antall deltidsstillinger og antall ansatte som har fått økt 

opp sin stilling  

5. Oversende oppdatert liste over ansatte som ønsker utvidet stilling til 

personalavdelingen ved endring. 

6. Være ekstra oppmerksom på å veilede ansatte som ønsker kompetanseheving for å 

fylle aktuelle kvalifikasjonskrav for å komme i posisjon til å få utvidet stilling 

Den ansattes ansvar: 

1. Melde skriftlig til nærmeste overordnede om sitt ønske for økt stilling 

2. Samarbeide med arbeidsgiver og tillitsvalgt om å finne løsninger 

3. Delta i enhetens kartlegging knyttet opp til kommunens mål om å redusere antall 

deltidsstillinger 

Tillitsvalgtes ansvar: 

1. Samarbeide med arbeidsgiver for å finne gode løsninger 

2. Følge opp og støtte vedtatte løsninger  

3. Bidra til en kulturendring der heltid blir det selvfølgelige valget. 
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Personalavdelingens ansvar: 

1. Personalavdelingen skal på overordnet nivå påse at de enkelte enheter følger 

retningslinjene 

2. Aktivt bruke listene fra enhetene over ansatte som ønsker utvidet stilling opp imot 

forslag til utlysninger fra enheter. Dette vil gi en utvidet mulighet til å se om stillingen 

som tenkes utlyst bør lyses ut internt i Frøya kommune i første omgang. 

3. Innkalle til årlige drøftingsmøter med tillitsvalgte ad deltidsstillinger. Utlysningspraksis 

og utvikling av andel deltidsstillinger skal evalueres.  

 

 

 

 Vedlegg 1: Mal for kartleggingssamtale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virksomhet: Teknisk SU Osk Kultur fam/helse Virksomh.funksjonsh. PLO Nesset bhg

renhold

Antall ansatte 23 10 11 10 31 45 89 18

Antall deltid 19 2 1 6 6 31 77 10

Gj.snittlig stillingsstørelse på deltidsansatte 62,50 % 20 % 50 60 % 72,00 % 75 % 75 % 60 %

Antall ufrivillig deltid 6 1 1 4 (helsest) 2 9 4 0

Gj.snittlig stillingsstørrelse på de med ufrivillig deltid 59 % 10 % 50 60 % 65 % 67 % 82 %

Evt. hvor store stillinger ønsker disse seg 100 % 50 % 80 % 100 % 100 % 100 % (6stk) 100 %

Antall ansatte i kommunen: 458

Ufrivillig deltid utgjør da 7 % av antall ansatte



Dyrøy oppv. Mausund oppv Sørburøy skole Nordskag oppv Nabeita oppv Sistranda skole Kulturskolen NAV

10 8 3 19 54 7

4 3 1 6 3 2

50 % 70 % 85 69 % 70 % 35 %

2 1 0 0 1 1 32

50 % 50 % 70 20 %

100 %

100 % 100 % 100 %







Kartlegging deltidsansatte Frøya kommune 

Navn:      Yrke:   Avdeling: 

Ansienitetsdato:    Stillingsstørrelse: 

Frøya kommune har et mål om at flest mulig skal ha store stillinger.  

Forskning på området tilsier at heltidskultur bla gir følgende effekter:  

1. Bedrer arbeidsmiljøet  

2. Kvaliteten i tjenestene blir høyere gjennom økt tilstedeværelse og bedre kontinuitet 

3. Økt trygghet og forutsigbarhet for tjenestemottakerne 

4. Fremmer et lærende arbeidsmiljø 

5. Økt kompetanse/nok hender 

6. En lønn å leve av/ bedre pensjon 

7. Attraktiv arbeidsgiver/ omdømmebygging 

8. Fremmer likestilling mellom kjønnene 

9. Mere tid til ledelse 

10. Frigjorte midler,- flere faste ansatte i større stillinger er lønnsomt 

Hvilke kriterier må være oppfylt for at du evt skal kunne jobbe større stilling? 

 

 

Hva hindrer deg i å jobbe større stilling? 

Hjemmebane? 

Arbeidets art? 

Helse? 

Turnus? 

Tilbud flere avdelinger? 

Annet? 

 

Ønsker du å stå som søker til større stilling i Frøya kommune? 

Hva må vi i tilfelle gjøre for at du skal ønske det? 

 

 

Ønsket stillingsstørrelse: 

 

Dato: 

Underskrift ansatt: ………………………………………. Underskrift leder: ………………………………………. 



      

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Dahlø Sørlie Arkiv: G01  

Arkivsaksnr.: 17/1384    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 

 

MORGENDAGENS OMSORG - OMSTILLING TIL NY ORGANISERING  

 

Forslag til vedtak: 
 

 Frøya kommunestyre godkjenner vedlagte  «plan for omstilling til ny organisering av helse 

og omsrogssektoren i Frøya kommune». Dette innebærer at alle ansatte som arbeider i 

pleie og omsorg vil på et gitt tidspunkt får en endringsoppsigelse, og samtidig får garanti for 

nytt arbeid i den «nye» organisasjonen. De får ingen garanti for samme arbeid og 

stillingsbetegnelse som tidligere. Endringsoppsigelsene kommer når den nye 

organisasjonsmodellen, bemanningsplanen og tidspunktet for iverksetting er klar. 

 

 Medarbeiderne orienteres om prosessen så snart avtalen er vedtatt av Frøya kommune. og 

vedlagte «omstillingsavtale»  benyttes i samhandling mellom tillitsvalgte og kommunen 

som arbeidsgiver. 

 

 Ansatte søker på stilling i den nye organisasjonen gjennom intern utlysning. 

 

 I alle avdelinger skal det foreligge en bemanningsplan som viser de oppgaver og mål som 
virksomheten har. Antall arbeidstakere (stillinger) virksomheten har for å utføre oppgavene, 
og beskrivelse av kompetanse ansatte må ha for å kunne utføre oppgavene. 

 

 «Prosedyre for innplassering av ansatte i ny organisering» brukes som et                                                                                                                                                      

arbeidsverktøy  til omstillingsavtalen. 

 

 Virksomhetsleder har ansvar for at prosessen gjennomføres i tråd med disse 

retningslinjene, og å sørge for god kommunikasjon med tillitsvalgte og fortløpende 

informasjon til de ansatte – også til de som ikke blir direkte berørt.  

 

 Personalavdelingen har et koordineringsansvar, og bistår virksomhetsleder i iverksetting av 

prosessen. Personalavdelingen har også ansvar for saksbehandlingen knyttet til den enkelte 

arbeidstaker. 

 

 Det opprettes en stillingsbank for å sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid 

vurderes i forhold til ledige stillinger som de er kvalifisert for. Oppgaver, ansvar og 

myndighet defineres av rådmann, i samarbeid med tillitsvalgte. 

 



 Det etableres et partssammensatt omstillingsutvalg som skal bidra til at kvaliteten og de 

arbeidsrettslige og personalpolitiske forhold blir utført på en god måte. 

 

 Omstillingsutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet: 

o Vurderer alle ledig stillinger, om de skal tilbys overtallige eller gå til intern/ekstern 

kunngjøring. 

o Har tilsettingsmyndighet ved intern omplassering når stillinger tilbys overtallige. 

o Kan innkalle overtallige til samtale for å drøfte muligheter, ønsker, forslag og evt. 

avdekke annen kompetanse enn det som er kjent. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Omstilling til ny organisasjon 

Prosedyre for innplassering 

Omstillingsavtale underskrevet 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Bakgrunn 

Kommunestyret gjorde 26.02.15 vedtak om å sette ned ulike  arbeidsgrupper som skulle arbeide 

med utfordringer knyttet til utformingen av morgendagens omsorgstjenester. Fem delprosjekter 

har vært  nedsatt, og det er  jobbet ut i fra definerte mandater i ulike faser ( jfr. sak 12/16, 76/16 og 

20/17)  

Delprosjekt 5 har blant annet hatt som mandat å jobbe med fremtidig organisering og bemanning.  

Fundamentet for organisering og bemanning i framtidig omsorgsmodell ligger i helse- og 

omsorgstjenestenes  nye omsorgstrapp, og det synes  å være klart at dagens organisering og 

bemanning ikke er aktuell å videreføre. Morgendagens omsorgstjenester berører alle sektorens 

tjenester i mer eller mindre grad. Sykehjemstjenestene vil endres, både i  omfang og faglig innhold, 

og vi vil få flere bofellesskap med heldøgns tjenester. I tillegg må både faglige og personalmessige 

ressurser i hjemmetjenesten vurderes  blant annet i forhold til tidlig innsats slik at hjemmeboende 

skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig.  

Med dette som bakgrunn ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, 

vernetjenesten, prosjektleder for  M.O, personal og v. leder for pleie og omsorgstjenesten.  

Følgende mandat ble gitt av rådmannen: 

 Utarbeide et planforslag for gjennomføring av personalomstilling til ny organisering av 

omsorgstjenestene. 

  Se på lovkrav / regelverk og avtaler.  

 Dokumentet skal være retningsgivende for prosessen. 

 Dokumentet behandles i ulike plan/ utvalg for behandling og godkjenning. 

 



Det er nå utarbeidet og underskrevet et forslag til en omstillingsavtale for å klargjøre premisser og 

samhandlingsformer mellom Frøya kommune og kommunens hovedtillitsvalgte. Dette for å skape 

et godt samarbeid og forutsigbarhet i forberedelse og gjennomføring av omstillingsprosessen. 

Omstillingsavtalen beskriver hvordan prosessen skal skje, slik at arbeidstakerne blir ivaretatt på en 

god måte. Avtalen er primært av operativ karakter og tar sikte på å skape ny rett knyttet til 

omstillingsarbeidet. Omstillingsavtalen kan på ingen måte endre ansattes rettigheter eller plikter i 

forhold til sentralt lov- og avtaleverk. Avtalene gjelder alle forhold som er omtalt i § 1-4 I 

Hovedavtalen – Omstilling og utvikling. 

 

Vurdering 

Alle ansatte har i dag en skriftlig arbeidsavtale som beskriver  arbeidsgiver og arbeidstaker sine 

rettigheter og plikter. I tillegg kan en slik avtale også inneholde særskilte punkter som blant annet 

arbeidstidsordning, arbeidssted, tilrettelegging, avlønning etc. 

Arbeidsgruppa har vurdert formelle krav i lov og avtaleverk, og særlig arbeidsgivers styringsrett opp  

mot endringsoppsigelse (se notat Omstilling til ny organisering  av helse- og omsorgssektoren i 

Frøya kommune) 

 Arbeidsgivers styringsrett er en forholdsvis enkel og tidsbesparende prosess, men har en del 

utfordringer. Styringsretten kan ikke brukes i tilfeller der stillingens grunnpreg endres, eller ved 

betydelige endringer. Dette gir rom for tolkning og usikkerhet. Enkelte arbeidstakere vil falle 

utenom retten for bruk av styringsrett. Man ville i så fall bli nødt til å kombinere bruken av 

styringsrett med f.eks endringsoppsigelse. En prosedyre basert på to modeller kan også bli en 

utfordring, da dette kan oppleves som forskjellsbehandling. 

Ved en endringsoppsigelse  avsluttes en arbeidsavtale, samtidig som det gis tilbud om ny 

arbeidsavtale på endrede vilkår.  Arbeidstaker kan akseptere endringen, og oppsigelsen innebærer 

da ikke et endelig opphør av arbeidsforholdet. Hvis arbeidstaker avslår de nye tilbudene, er 

oppsigelsen å anse som en ordinær oppsigelse. Endringsoppsigelse gir en ryddig prosess, med stor 

medvirkning for de ansatte. Dette bidrar til å skape trygghet. Den gir en god oversikt og åpenhet i 

prosessen, både for arbeidsgiver og ansatt. Utfordringen ved bruk av endringsoppsigelse, er at en 

slik prosess er arbeidskrevende og tar tid.                                                                                                                                       

I en omorganiseringsprosess kan det også  være hensiktsmessig å nedsette et partssammensatt 

omstillingsutvalg/gruppe som bidrar til at kvaliteten og de arbeidsrettslige og personalpolitiske 

forhold blir utført på en god måte. Denne gruppen/utvalget kan være en kompetansegruppe 

innenfor eventuelle endringsoppsigelser og endring i bemanning.  

For å sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid, og at dette sees i forhold til ledige 

stillinger som de er kvalifisert for, bør en vurdere opprettelse av en stillingsbank. Denne kan ha som 

oppgave å registrere og følge opp fast ansatte som blir overtallige, samt følge opp og registrere 

ledige stillinger. Arbeidsgiver vil også  tilby kompetanseutvikling for ansatte i forhold til endrede 

arbeidsoppgaver. 
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1. Bakgrunn 

1.1. Kommunestyrevedtak 
 

Prosjektet morgendagens omsorg har vært inndelt i flere faser, og forankret i kommunestyrevedtak 

sak 12/16, 76/16 og sak 20/17.  Videre behandlet Kommunestyret i sak 195/16 dimensjonering av 

utbyggingen, og gjorde følgende vedtak: 

1. Kommunestyret i Frøya kommune tar innstilling om ny omsorgstrapp med beskrivelser til 

orientering 

2. Kommunestyret i Frøya kommune stiller seg bak følgende fremdriftsplan: 

 Utbygging av bofelleskap med heldøgns bemanning med samlet kapasitet 48 plasser 

 Utbygging av helsehus med samlet kapasitet på 28 plasser. Parallell oppstart av 

planlegging og prosjektering 2016/2017. Forventet byggestart 2017. Forventet 

ferdigstillelse 2018 

 Utbygging av bofellesskap med mulighet for heldøgns bemanning. Oppstart 

planlegging 2020 

3. Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen starte prosjektering av utbyggingen som 

beskrevet. Rådmannen vil fremme egne saker på plassering, tomteerverv og økonomiske 

konsekvenser 

4. Frøya kommune vil tilstrebe en fremtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov 

for heldøgns omsorg, får det 

Utforming av heldøgnsomsorgen  

1. Kommunestyrets vedtak i sak 195/16 ligger til grunn for omsorgstrapp, utbygging av 

bofelleskap med heldøgns bemanning med samlet kapasitet på 48 plasser og utbygging 

av helsehus med 28 plasser.  

2. Kommunestyret gjør prinsippvedtak om lokalisering av helsehus og omsorgsboliger i 

egen politisk sak. 

3.  Modell for samlokalisering, slik det er foreslått av prosjektgruppe 1, legges til grunn for 

samlokalisering av tjenester (se omtale av prosjektgruppas tilråding ovenfor). 

4. Det skal være parallell oppstart av planlegging og prosjektering i 2017/2018, forventet 

byggestart i 2018 og forventet ferdigstilling i 2019. Utbygging av bofellesskap med 

mulighet for heldøgns bemanning har oppstart planlegging i 2021. 
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5. Rådmannen bes om å starte prosjektering av utbyggingen i samsvar med vedtaket i 

kommunestyret, og fremme egne saker om plassering, tomteerverv, økonomiske 

konsekvenser og prosjektledelse. 

6. Kommunen vil tilstrebe framtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov 

for heldøgns omsorg får det. 

7. Hverdagsmestring skal være det grunnleggende tankesett for tjenesteyting innen helse- 

og omsorgsfeltet i kommunen.  

8. Prosjektgruppe 1 fortsetter som rådgivende faglig gruppe for det videre arbeid med 

prosjektet. Rådmannen utformer nærmere mandat for gruppas arbeid, og forholdet til 

styringsgruppe og prosjektleder. 

 

Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

1. Livsglede sykehjem ble sertifisert i november 2016. Det skal gis prioritet til å 

videreutvikle konseptet, slik at resertifisering kan skje de nærmeste årene. 

Prosjektgruppas tilrådinger i rapportens kapittel 3.4.3 legges til grunn for arbeidet.  

2. Livsgledekoordinator opprettholdes som en permanent stilling i 40 %, og det bør være 

egen budsjettpost for «Livsglede». Etter at ordningen har fungert en tid, bes rådmannen 

vurdere og legge fram tilråding om funksjonen også skal omfatte andre 

tjenesteområder enn helse og omsorg.  

3. Prosjektgruppe 2 sin tilråding legges til grunn for utvikling av det «åpne sykehjemmet» 

(pårørendefolder, hjemmeside/sosiale medier, pårørendeleilighet og dagsenter). 

Pårørendefolder utarbeides for alle tjenesteområder innen helse – og omsorg. 

 

4. Rådmannen skal arbeide videre med å utvikle samarbeidet mellom kommunen og 

pårørende/frivillige organisasjoner, slik det er skissert i tilrådingen fra prosjektgruppe 

2.  

5. Det etableres funksjon som brukerombud i Frøya kommune, med oppgaver som 

skissert av prosjektgruppe 3. Funksjonen som eldreombud opphører når brukerombudet 

er opprettet. Rådmannen tar stilling til omfang av stilling/funksjon og organisatorisk 

plassering. 
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Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi  

1. De grunnholdninger til hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

som går fram av tilrådingen fra prosjektgruppe 3 legges til grunn for alt arbeid innenfor 

helse- og omsorgsfeltet i Frøya kommune 

2. Det opprettes et hverdagsmestringsteam som skal serve alle kommunale tjenester 

innenfor helse og omsorg, og en base av fagpersoner som utgjør teamet i alle deler av 

kommunens virksomhet. Sammensettingen av teamet og arbeidsoppgaver skal i 

hovedtrekk være som foreslått av prosjektgruppe 3. 

3. Det opprettes en faggruppe – «Faggruppe for velferdsteknologiske løsninger» - som 

skal være kommunens kompetansegruppe på velferdsteknologi. Gruppa skal ha 

sammensetting og mandat i hovedtrekk i samsvar med prosjektgruppas tilråding.  

4. Optimal bruk av velferdsteknologiske løsninger ved bygging av nytt helsehus og nye 

omsorgsboliger skal være en prioritert oppgave for faggruppa.  

 

 

Rus og psykisk helsearbeid  

 

1. Brukere innen psykisk helse og rus skal kunne motta tjenester fra kommunen på 

døgnbasis (24/7) når behov tilsier det. 

2.  Rusomsorgen organiseres ut av Nav  

3. Tjenestene inndeles etter forløp 1 – 2 – 3, slik det er beskrevet i rapporten fra 

prosjektgruppen.                                                                                                                                                                

4. Tjenesteområdet organiseres etter forslag 2 som er beskrevet i rapporten, og som er i   

samsvar med flertallstilrådningen i prosjektgruppa.  

5. Ansvaret for tjenestetilbudet for brukere med alvorlige og langvarige behov (forløp 3) 

organiseres under virksomheten Bo,- aktivitet og miljøtjeneste (BAM) 

6. Tjenestene tildeles i samsvar med omsorgstrapp og tjenestebeskrivelser for de aktuelle 

tjenesteområdene. 

7. Det satses på kompetanseheving av ansatte innen psykisk helsearbeid og 

       for samarbeidende tjenester til målgruppa.  

8. Boligbehov  

 I forbindelse med rullering av Boligsosial plan, avsettes inntil 10 boliger for 

vanskeligstilte. 

 Det etableres omsorgsbolig med base, med muligheter for bemanning 24/7 når 

behovet tilsier det. 
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 Det etableres en omsorgsseng for brukergruppen «Frøyablå» 

9. Tverrfaglig samarbeid – det utarbeiding av forpliktende samarbeidsavtaler mellom 

forskjellige kommunale tjenester, og mellom kommunale tjenester – spesialisttjenester. 

10. Det utarbeides tjenestebeskrivelser på de forskjellige tjenestene som skal tildeles med  

politisk godkjennelse.  

11. Fremtidig organisering skjer innenfor eksisterende årsverk og midler. 

 

Organisering, bemanning og kompetanse 

1. Organisering og bemanning 

 Arbeidet med organisering og bemanning av «Morgendagens omsorg» 

videreføres i egen arbeidsgruppe i regi av rådmannen. Arbeidet skal bygge på 

det grunnlaget som er lagt av prosjektgruppe 5 i prosjektet 

2. Kompetanse 

 Det skal utarbeides en overordnet kompetanseplan for «Morgendagens 

omsorg». Rådmannen har ansvar for utarbeidelsen 

 På grunnlag av overordnet kompetanseplan skal de enkelte virksomheter 

utarbeide kompetanseplaner for egen enhet 

 I overordna kompetanseplanen skal det settes mål om at man på et gitt 

tidspunkt skal ha fordeling av ansatte med 50 % med høgskole-

/universitetsutdanning og 50 % videregående utdanning 

 Framtidig kompetansebehov på videregående nivå, bachelornivå og utdanning 

ut over bachelornivå bygges på tilrådningen fra gruppe 5. I tillegg vektlegges   

tverrfaglig utdanning og samhandlingskompetanse for disse gruppene.  

 

 Kommunens ordninger for utdanningsstipend, fagstige og andre ordninger for å 

stimulere etter- og videreutdanning gjennomgås, med sikte på å etablere 

ordninger som stimulerer til den ønskede utvikling av kompetanse i 

eksisterende organisasjon  

 Kompetanseplan og strategisk rekrutteringsplan skal være et styringsverktøy 

for ledere i fagutviklings- og rekrutteringsarbeidet 

 Det prøves ut ulike arbeidstidsordninger innen turnusbaserte tjenester slik 

prosjektgruppe 5 tilrår. 
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3. Ledelse 

 For å sikre god styring og ledelse i framtidig organisering, vil det bli gitt tilbud 

om kompetanseheving og utdanning for ledere innen de aktuelle 

tjenesteområdene, med målsetting om oppstart i 2017. 

 

2. Konsekvenser av kommunestyrets vedtak 
2.1 Omsorgstjenestene i dag 
 

Frøya kommunes omsorgstjenester er i dag i hovedsak organisert med et sykehjem med 60 

plasser, hjemmetjeneste og et antall omsorgsboliger og andre typer boliger. Dagsenter er 

plassert på Sistranda og således ikke en del av sykehjemmet og basen for hjemmetjenesten. 

OTV Rådgivning AS gjennomført i 2014/2015 en analyse av dagens organisering av 

omsorgstjenestene. Hovedbildet av analysen er at sykehjemmet ikke tilfredsstiller dagens 

(og morgendagens) krav til slike lokaler, og at det er for mange plasser i forhold til 

kommunens innbyggertall og reelt behov hos befolkningen.  

De viser videre til at kostnaden for hver plass i sykehjemmet er svært lav sammenlignet 

med andre kommuner, og at kostnadene i hjemmetjenestene er tilsvarende høye i 

sammenligningen. De lave kostnadene på sykehjemmet skyldes at mange av plassene 

belegges av personer uten behov for sykehjemsplass. 

Prosjektet «Morgendagens omsorg» og kommunestyrets to (tre) behandlinger og vedtak 

har bygget opp under behovet for en stor omstilling i kommunens omsorgstjenester. 

2.2. Morgendagens omsorg 
 

Innholdet og strukturen i den framtidige omsorgstjeneste i Frøya kommune går fram av 

kommunestyrevedtakene som er referert innledningsvis i dette notatet. 

I kortversjon betyr det at vi går fra 60 sykehjemsplasser i dagens sykehjem til 28 i et nytt 

helsehus. Det blir i hovedsak korttidsplasser og noen langtidsplasser for de med størst og 

permanent pleiebehov. 

48 omsorgsboliger med heldøgns omsorg vil bli bærebjelken i den nye omsorgsmodellen. 

Storparten av de som i dag har tilbud om sykehjemsplass vil være aktuelle beboere her 

(eller hjemme). 
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Samlokalisering av helsehus og omsorgsboliger med bofellesskap og heldøgns 

omsorgstilbud for alle vil kunne gi en stor fleksibilitet mellom de ulike nivåene i 

omsorgstrappa. 

2.3.   Organisering, ledelse og medarbeidere i dag 
 

I dag er helse- og omsorgstjenestene organisert i 3 virksomheter.  Pleie og omsorg består 

av sykehjem og hjemmetjenester. I tillegg kommer virksomhetene Bo- aktivitet og 

miljøtjeneste og  Familie/Helse, rehab og barnevernstjenesten.  

Alle rapporterer til assisterende rådmann. 

 

Pleie og omsorg er organisert slik: 

 Sykehjem 

o Somatisk avdeling  30 langtidsplasser 

o Korttidsavdeling  11 plasser 

o Miljøavdeling  16 plasser 

o Dialyse     4 plasser 

o Sykehjemslege 

o Dagsentre for eldre og demente 

o Støttekontakt 

 Hjemmebaserte tjenester 

o Hjemmesykepleie 

o Praktisk bistand (hjemmehjelp) 

o BPA (brukerstyrt personlig assistanse) 

o Beinskardet omsorgsboliger 

 Ledelse og administrasjon: 

o Virksomhetsleder Pleie og omsorg 

o Avdelingsleder korttidsavdeling, dialyse og sykepleierpool 

o Avdelingsleder somatisk avdeling 

o Avdelingsleder miljøavdeling, dagsenter, omsorgsbolig, aktivitør 

o Avdelingsleder hjemmetjeneste og praktisk bistand. 

o Driftskoordinator sykehjem 

o Driftskoordinator hjemmetjenesten 

o Driftskoordinator BPA 

o Kjøkkensjef 
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          Bo- aktivitet og miljøtjenesten er organisert slik: 

o Øvergården bofellesskap. 

o Moatunet, Moa Midtre Bofellesskap. 

o Tjeneste «Rabben» 

o Tjeneste «Sistranda» 

o Utetjenesten, støttekontakt, avlasting og omsorgslønn. 

o Dagsentret Strandkanten 

o Cafe Kysthaven 

 Ledelse og administrasjon: 

o Virksomhetsleder. 

o Avdelingsleder for Øvergården bofellesskap. 

o Avdelingsleder for Moatunet, Moa Midtre bofellesskap 

o Avdelingsleder for utetjenesten 

 

       Familie/Helse, rehab. og barnevern er organisert slik: 

o Åpen barnehage 

o Helsestasjon/jordmortjeneste 

o Frøya legekontor 

o Fysio/ergo og hjelpemiddeltjeneste 

o Psykisk helsearbeid 

o Barnevernstjeneste 

 Ledelse og administrasjon: 

o Virksomhetsleder 

o Avdelingsleder psykisk helsearbeid 

o Avdelingsleder fysio/ergo/hjelpem.tjenesten. 

o Avdelingsleder helsestasjon 

o Avdelingsleder legetjenesten 

o Avdelingsleder barnevern 

 

 

I tillegg til de tre tjenesteområdene overfor, er det opprettet eget forvaltningskontor for helse- og 

omsorgstjenestene. Forvaltningskontoret er organisert under kommunens servicesenter, og har egen 

leder. 
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2.4.   Organisering, ledelse og medarbeidere i ny modell 
 

Fundamentet for organisering og bemanning i framtidig modell ligger i vedtatte 

omsorgstrapp. Gjennom arbeidet med utforming av morgendagens omsorgstjenester, synes 

det å være klart at dagens organisering og bemanning ikke er aktuell å videreføre. 

Omlegging av tjenestene, fra stor vekt på sykehjem og langtidsplasser -  til omsorgsboliger 

med heldøgns pleie. Fokus på hverdagsmestring, forebygging og velferdsteknologi, og 

viktigheten av samlokalisering og et større tverrfaglig samarbeid vil nødvendigvis kreve en 

helt annen organisering og profil på tjenestene enn i dag.  

 

Med bakgrunn i delprosjekt 5 - Organisering, bemanning og kompetanse, ble det satt ned en 

arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, vernetjenesten, prosjektleder, personal og V. leder for 

pleie og omsorgstjenesten.  

Følgende mandat ble gitt: 

 Se på lovkrav / regelverk og avtaler i fh. til personalomstillingen som skal skje i helse- 

og omsorgstjenesten. 

 Utarbeide et planforslag for gjennomføring. 

 Dokumentet skal være retningsgivende for prosessen. 

 Dokumentet behandles i ulike plan/ utvalg for behandling og godkjenning. 

 

3.  Gjennomføring av personalomstillingen 
 

3.1. Behov for medarbeidere og kompetanse 
Innbyggertallet i Frøya kommune har vært i sterkt vekst de siste årene, og veksten 

forutsettes å vedvare de nærmeste årene. Vi har ikke tilsvarende sterkt vekst i eldre 

årsklasser, men omsorgsbehov er ikke bare knyttet til alder, da vi også ser en øking av 

helse – og omsorgsbehov i alderen 67+.  

Dimensjoneringen av omsorgen, slik den er definert i prosjektet og kommunestyrets 

vedtak, er basert på en normal framskriving av folketallet og nasjonale standarder for 

omsorgsbehov. 

Kortversjonen er at kommunen vil ha behov for flere medarbeidere og bedre formell 

kompetanse enn vi har i dag. Slik sett er det behov for alle som er i tjenesten i dag, pluss 

tilgang på nye. 
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Den kartlegging av kompetanse som er gjennomført av gruppe 5 i prosjektet, viser at det er 

svært lav andel av medarbeiderne i pleie og omsorg i Frøya kommune som har universitets- 

eller høyskoleutdanning. Av 88 årsverk har bare 18 (20 %) slik utdanning. Samtidig vet vi 

at det er relativt få medarbeidere som er i utdanning med sikte på slik formalkompetanse.  

 

 

Oppsummert: 

 Vi har behov for alle som er i omsorgstjenestene i dag, men for mange i andre 

funksjoner og med andre arbeidsoppgaver enn i dag 

 Vi har behov for nye/flere medarbeidere 

 Vi har behov for å utdanne flere/mange av dagens medarbeidere til universitets-

/høyskolestatus. Assistenter med fast ansettelse skal tilbys formalkompetanse/ 

kompetanseheving 

 

4. Kompetanseutvikling 
Som omtalt ovenfor er status for formell kompetanse i pleie- og omsorgssektoren i Frøya 

kommune i dag langt unna det som er ønskelig. Vi trenger å forbedre både formal- og 

realkompetanse for å møte morgendagens utfordringer på en god måte. 

Medarbeidere som søker på stilling i ny organisasjon vil bli vurdert etter de «vanlige» 

ansettelseskriterier i avtaleverket. Det betyr at formalkompetanse vil være viktig. 

Ved at kommunen tilrettelegger ordninger for, og stimulerer til, etter- og videreutdanning 

for medarbeiderne i perioden fram til iverksetting i 2018, vil de ha mulighet til å kvalifisere 

seg til stillinger de ellers trolig ikke ville fått.  

Omfanget av slike ordninger vil bli tatt inn i avtalen mellom kommunen og 

arbeidstakerorganisasjonene. 

Tjenestene har i dag også assistenter med fast tilsetting. Ved endring i bemanning og ny 

organisering blir det viktig å benytte riktig kompetanse på riktig plass. Ansatte som ikke 

har formalkompetanse, vil få tilbud om kompetanseheving slik at kravet til nødvendig 

kompetanse oppfylles. 

 

For øvrig vises til rapport og tilråding fra delprosjekt 5, fase to «Organisering, bemanning 

og kompetanse» 
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5.Formelle krav i lov- og avtaleverket 
 

Arbeidsgivers saksbehandling står helt sentral når man skal gjennomføre en omorganisering. En 

rekke regler skal sikre at omstillingen skjer etter en betryggende prosess. I følge Kommunenes 

personalhåndbok 2017(KS) pekes det på følgende hovedpunkter i prosessen: 

 1.        Vurdering av dagens organisering og hvilke endringer som ønskes gjennomført.     

2. Drøftinger med tillitsvalgte etter Hovedavtalen del B §1-4-1 og § 3-1 eller del C §3-2.  

             Drøftingene bør omfatte spørsmålet om omstillingen skal skje, og hvilke  

             utvelgelseskriterier som skal benyttes. HTA kapittel 1§3 punkt 3.3 slår fast at «under ellers 

             like vilkår(skal) de med kortest tjeneste innenfor vedkommende arbeidsområde sies opp 

             først, jfr. aml. §15-7(2) og Hovedavtalen del B §1-4-1 og del c§ 3-2» 

             Drøftingen med de tillitsvalgte skal skje så tidlig som mulig.  

3. Eventuelle bemanningstilpasninger må behandles i arbeidsmiljøutvalget. 

Arbeidsmiljøutvalgets fokus skal være de arbeidsmiljømessige sidene ved en evt. 

bemanningstilpasning. 

4. Kartlegging av arbeidstakere som har tenkt å fratre med pensjon, m.v før utvelgelsen skjer. 

Opplysningene bør være en del av beslutningsgrunnlaget før evt. overtallige pekes ut. 

5. Det må avholdes individuelle drøftinger med de overtallige og deres tillitsvalgte. 

6. Forsøk på å finne annen passende arbeid til dem som evt. blir definert som overtallige, se 

aml. § 15-7 (2) 

7. Interesseavveining mellom virksomhetens behov og ulempene som kan bli påført den 

ansatte ved en oppsigelse. 

 En slik avveining skal skje for overtallige før arbeidsgiver endelig beslutter hvem som skal 

få oppsigelse. Arbeidsgiver kan måtte strekke seg ekstra langt for å finne alternativer til 

oppsigelse for eksempel dersom viktige sosiale forhold er opplyst (eks.egenerklæring i 

forbindelse med kartlegging) 

 

For øvrig må man følge de vanlige prosedyrer for oppsigelse -  Aml kap. 15,  

Forvaltningslovens regler om forhåndsvarsel og Hovedavtalens bestemmelser. 
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5.1 Arbeidsmiljøloven  
Loven har i § 8 bestemmelser om informasjon og drøfting, hvor det i § 8-2, c, heter at plikten til 

informasjon og drøfting omfatter: «informasjon og drøfting av beslutninger som kan føre til 

vesentlig endring i arbeidsorganisering eller ansettelsesforhold».  

Informasjonen skal skje på et passende tidspunkt, og så tidlig som mulig. Den skal gis så tidlig at 

det er mulig for de tillitsvalgte å sette seg inn i saken, foreta en passende undersøkelse, vurdere 

saken og forberede eventuell drøfting. Drøftingen skal ta sikte på å oppnå en avtale. 

I § 14 har loven bestemmelser om fortrinnsrett til ny ansettelse. Arbeidstaker som er sagt opp på 

grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse, med mindre det gjelder en stilling 

arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. For ytterligere informasjon om dette punktet viser vi til 

lovteksten.    

I § 15 har loven bestemmelser om opphør av arbeidsforhold, oppsigelse og oppsigelsesvern. En 

eventuell endringsoppsigelse er en oppsigelse av den eksisterende arbeidsavtalen, med tilbud om 

ny avtale. Ved endringsoppsigelse gjelder de samme reglene som for ordinær oppsigelse. 

 

5.2 Hovedtariffavtalen/KS 

Avtalens § 3 omhandler oppsigelse og omplassering, herunder oppsigelsesfrister og omplassering/ 

overgang til lavere lønnet stilling i samme kommune. 

 

5.3 Hovedavtalen/KS 

Avtalens § 1-4 omhandler omstilling og utvikling. I §1-4-1 omorganisering står følgende: 

«Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det 

gjelder omorganisering/ omlegging av driften». 

Avtalens § 3-1 c) Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte sier følgende: «Ved endringer og 

omstillinger i kommunen skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de 

berørte tillitsvalgte med på råd. Arbeidstakernes behov for trygghet skal ivaretas gjennom åpne 

planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent». 
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5.4 Endringsoppsigelse 

En endringsoppsigelse er en oppsigelse som avslutter en arbeidsavtale, samtidig som det gis tilbud 

om ny arbeidsavtale på endrede vilkår. Endringsoppsigelse blir ofte benyttet i de tilfellene hvor 

arbeidsgiver ønsker å endre arbeidsavtalen/arbeidsforholdet mellom partene, men hvor endringen(e) 

ikke ligger innenfor styringsretten. Arbeidsgiver går utenfor det som følger av styringsretten, og man 

er over i reglene for oppsigelse.   

En endringsoppsigelse er altså i realiteten en oppsigelse (en endring som går ut over arbeidsavtalens 

rammer) Men til forskjell fra en "ordinær" oppsigelse, blir vedkommende altså tilbudt fortsatt 

ansettelse på andre vilkår. Det stilles samme krav til saksbehandlingen som ved oppsigelse, og 

oppsigelsesfristene som er avtalt vil også gjelde.  

 

5.5 Arbeidsgivers styringsrett 
 
Arbeidsgivers styringsrett formuleres tradisjonelt som retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet 

i virksomheten. Arbeidsavtalen begrenser arbeidsgivers styringsrett. Betydelige eller vesentlige 

endringer kan ikke skje uten at partene blir enige om å inngå en ny avtale, eller ved at arbeidsgiver 

gjennomfører en formell oppsigelse – en endringsoppsigelse. 

Endringer i arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver har bare adgang til ensidig å pålegge arbeidstaker 

endrede arbeidsoppgaver innenfor rammene av det aktuelle arbeidsforholdet, slik det er etablert 

gjennom arbeidsavtalen. For å kunne ta stilling til om endringen kan foretas, må derfor 

arbeidsavtalen tolkes.  I rettspraksis (Nøkk-dommen i Rt. 2000 s. 1602) er det uttalt at "ved tolkning 

av arbeidsavtalen må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt 

ansettelse, sedvaner i bransjen, praksis rundt det aktuelle arbeidsforholdet og også hva som blir ansett 

som rimelig i lys av samfunnsutviklingen".  

Nye arbeidsoppgaver av lignende karakter som de opprinnelige, må kunne pålegges innenfor 

styringsretten. Det vil si at arbeidstaker må finne seg i å utføre arbeidsoppgaver som ikke er 

nøyaktig like de han hittil har utført, så lenge det ikke innebærer endringer i det som i rettspraksis 

ofte omtales som stillingens grunnpreg.  
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5.6 Vurdering av prosedyrer for omorganisering/ omstilling. 

I utarbeidelsen av et planforslag/prosedyre som omhandler innplassering av ansatte i ny organisasjon, 

har vi særlig vurdert alternativene arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse som alternativer. 

Arbeidsgivers styringsrett er en forholdsvis enkel og tidsbesparende prosess, men har en del 

utfordringer. Styringsretten kan ikke brukes i tilfeller der stillingens grunnpreg endres, eller ved 

betydelige endringer. Dette gir rom for tolkning og usikkerhet. Enkelte arbeidstakere vil falle utenom 

retten for bruk av styringsrett. Man ville i så fall bli nødt til å kombinere bruken av styringsrett med 

f.eks endringsoppsigelse. En prosedyre basert på to modeller kan også bli en utfordring, da dette kan 

oppleves som forskjellsbehandling. 

Ordet styringsrett er også i seg selv negativt ladet, og vil kunne føre til økt motstand. 

En endringsoppsigelse er en oppsigelse som avslutter en arbeidsavtale, samtidig som det gis tilbud 

om ny arbeidsavtale på endrede vilkår.                                                                                             

Arbeidstaker kan akseptere endringen, og oppsigelsen innebærer da ikke et endelig opphør av 

arbeidsforholdet. Hvis arbeidstaker avslår de nye tilbudene, er oppsigelsen å anse som en ordinær 

oppsigelse. Endringsoppsigelse gir en ryddig prosess, med stor medvirkning for de ansatte. Dette 

bidrar til å skape trygghet. Den gir en god oversikt og åpenhet i prosessen, både for arbeidsgiver og 

ansatt. Utfordringen ved bruk av endringsoppsigelse, er at en slik prosess er arbeidskrevende og tar 

tid. 

I en omorganiseringsprosess kan det være hensiktsmessig å nedsette et partssammensatt 

omstillingsutvalg/gruppe som bidrar til at kvaliteten og de arbeidsrettslige og personalpolitiske 

forhold blir utført på en god måte. Denne gruppen/utvalget kan være en kompetansegruppe 

innenfor eventuelle endringsoppsigelser og endring i bemanning.  

For å sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid, og at dette sees i forhold til ledige 

stillinger som de er kvalifisert for, kan opprettelse av en «stillingsbank» være hensiktsmessig. 

En slik stillingsbank kan ha som oppgave å registrere og følge opp fast ansatte som blir overtallige, 

samt følge opp og registrere ledige stillinger. 
 

 

Ved en omorganisering oppstår mange arbeidsrettslige spørsmål. Det er derfor viktig å utarbeide 

retningslinjer for å sikre at prosessen gjennomføres innenfor gjeldende lov og avtaleverk.   

Det er derfor utarbeidet et forslag til en «Omstillingsavtale» for å klargjøre premisser og 

samhandlingsformer mellom Frøya kommune og kommunens hovedtillitsvalgte. Dette for å skape et 

godt samarbeid og forutsigbarhet i forberedelse og gjennomføring av omstillingsprosessen. 

Omstillingsavtalen beskriver hvordan prosessen skal skje, slik at arbeidstakerne blir ivaretatt på en 

god måte. 

Som avgjørende premiss for avtalen, legges lover, forskrifter og sentrale avtaler som gjelder for 

kommunal sektor. Omstillingsavtalen kan ikke endre ansattes rettigheter eller plikter i fh. til lov- og 

avtaleverk. Avtalen gjelder alle forhold som er omtalt i § 1-4 i Hovedavtalen «Omstilling og 

utvikling»   
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I tillegg er det utarbeidet et forslag til «Prosedyre for innplassering av ansatte i ny organisering.  

(jfr. flytskjema for innplassering og egen prosedyre) Denne er ment som et arbeidsverktøy for 

overnevnte omstillingsavtale, og om hvordan arbeidstakerne skal ivaretas i de ulike fasene, i henhold 

til reglene i Arbeidsmiljøloven.   

Arbeidsgruppa har også utarbeidet forslag til søknadsskjema på stilling i ny organisasjon, og mal 

for en kartleggingssamtale med arbeidstaker. En skriftlig søknad på stilling i den nye 

organisasjonen er et godt utgangspunkt for videre prosess. Her kan den enkelte presentere sin 

kompetanse og sine ønsker og planer for framtida. Kartleggingssamtalen gjennomføres på grunnlag 

av den skriftlige søknaden.  

                                                                                                          

6.Arbeidsgruppas anbefalinger 

 På bakgrunn av det som er omtalt ovenfor, både om omstilling i helse- og omsorgssektoren 

og i kommunen og lov- og avtaleverket, synes det aktuelle å gjennomføre en prosess med 

såkalt «endringsoppsigelse».   

 

 Medarbeiderne orienteres om prosessen så snart det foreligger avtale med 

arbeidstakerorganisasjonene og avtalen er vedtatt av Frøya kommune.  
 

 

 «Omstillingsavtalen» som er utarbeidet anbefales brukt i samhandling mellom tillitsvalgte 

og kommunen som arbeidsgiver. 
 

 Alle ansatte som arbeider i pleie og omsorg på et gitt tidspunkt får en endringsoppsigelse, 

og samtidig får garanti for nytt arbeid i den «nye» organisasjonen. De får ingen garanti for 

samme arbeid og stillingsbetegnelse som tidligere. Endringsoppsigelsene kommer når den 

nye organisasjonsmodellen, bemanningsplanen og tidspunktet for iverksetting er klar 

(2018). 

 Ansatte søker på stilling i den nye organisasjonen (intern utlysning) 

 

 Bemanningsplan-  nåsituasjon og etter endring.                                                        

I alle virksomheter/avdelinger skal det foreligge en bemanningsplan som viser de oppgaver 
/ mål som virksomheten har. Antall arbeidstakere (stillinger) virksomheten har for å utføre 

oppgavene, og beskrivelse av kompetanse ansatte må ha for å kunne utføre oppgavene. 

 

 

  «Prosedyre for innplassering av ansatte i ny organisering» brukes som et arbeidsverktøy til 

omstillingsavtalen. 

 

  Virksomhetsleder har ansvar for at prosessen gjennomføres i tråd med disse retningslinjene. 

God kommunikasjon med tillitsvalgte og fortløpende informasjon til de ansatte – også til de 
som ikke blir direkte berørt.  

 

 Personalavdelingen bør har et koordineringsansvar, og bistå virksomhetslederne i 

iverksetting av prosessen. Personalavdelingen har også ansvar for saksbehandlingen knyttet 
til den enkelte arbeidstaker. 
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 Det opprettes en stillingsbank for å sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid 

vurderes i forhold til ledige stillinger som de er kvalifisert for. Oppgaver, ansvar og 

myndighet defineres av rådmann, i samarbeid med tv. 

 

 

 Det etableres et partssammensatt omstillingsutvalg/gruppe som skal bidra til at kvaliteten og 

de arbeidsrettslige og personalpolitiske forhold blir utført på en god måte. 

Omstillingsutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet: 

- Vurderer alle ledig stillinger. Om de skal tilbys overtallige eller gå til 
intern/ekstern kunngjøring. 

- Har tilsettingsmyndighet ved intern omplassering når stillinger tilbys 
overtallige. 

- Kan innkalle overtallige til samtale for å drøfte muligheter, ønsker, 
forslag og evt. avdekke annen kompetanse enn det som er kjent. 

   

 

 
 

7.Tids- og aktivitetsplan for omstillingen 
Nedenfor følger skisse til tids- og aktivitetsplan for omstillingen. 

 

Nr Tidspunkt Aktivitet Ansvar 

1 28.03.17  Behandling av prinsipper for omstillingen i 
styringsgruppa for MO 

Rådmann 

2 Des.2016 – 
mars 2017 

 Kvalitetssikring av opplegget med KS Personalsjef 

 20.04.17  Kontaktmøte Rådmann 

Htv. 

3 Mai 2017 

 

Juni 2017 

 

 Drøfting av omstillingsprosess i 
partssammensatt utvalg (ASU) 

 Behandling av retningslinjer for 
Kompetansepakken 2017 

Rådmann 

Personal 

Tv 

4 01.06. 2017  Vedtak i kommunestyret Rådmann 

   Informasjonsmøte for ansatte –hva skjer og 
når 

V.ledere 

Avd.ledere 

Personal 
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   Godkjenning av omstillingsavtale 2017 -
2020 

Rådmann 

Personalsjef 

Htv. 

   Informasjonsmøter for ansatte 

Informasjon om hva skjer – og hva skal skje. 

Rådmann og 
tillitsvalgte 

5   Brev til alle ansatte med informasjon om 
opplegget med personalomstillingen. 
Brevet informerer om at 
endringsoppsigelsen vil komme (trolig) 
tidlig i 2018,  

Rådmann 

Personal 

6   Koordinering og samstemthet i 
endringsprosessen 

V.ledere 

Avd.ledere 

Personal 

7   Høre de ansatte stemme i fh. til 
morgendagens omsorg. 

Møte mellom ansatte og ledelse/adm. 

V.ledere 
,avd.ledere 

Personal 

   Utarbeide utkast til bemanningsplan for ny 
organisasjon 

V.ledere 
/avd.ledere 

Personal 

   Drøfte utkast til bemanningsplan med 
berørte parter 

V.ledere 

Avd.ledere 

Personal 

   Utarbeide oversikt over aktuelle berørte 

    parter. 

     Oppsigelse av gjeldende arb.avtaler 

Personal 

V.ledere 

   Søknadsprosess –Gjennomføre utlysning av 
stillinger (internt) og kartleggingssamtaler 
med berørte ansatte 

 Utarbeide utkast til fremtidig innplassering 
i bemanningsplan og ny organisasjon 
   

 Drøft utkast til innplassering med berørte 
parter.     

Personal 

V.ledere 

Kartleggings-
samtale 
gjennomføres 
av ny leder. 

   Beslutte fremtidig innplassering i 
bemanningsplan for ny organisasjon. 

V.ledere 

Personal 

Tv 

   Gjennomføre samtale om innplassering 
med ansatte 

V.ledere 

Personal 

Tv 
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   Gjennomføre samtale med ansatte som 
ikke blir innplassert i første omgang 

V.ledere 

Tv 

   Videre prosess med iverksetting av den nye 
bemanningsplanen 

 

 



 

 

PROSEDYRE FOR INNPLASSERING AV ANSATTE I NY ORGANISERING AV 

OMSORGSTJENESTEN I FRØYA KOMMUNE. 

Hensikten med denne prosedyren er å beskrive en prinsipiell metode for innplassering av de 

ansatte i omsorgssektoren i Frøya kommune. Dette for at prinsippene for medbestemmelse 

og medvirkning skal ivaretas på en hensiktsmessig måte i arbeidet med ny organisering av 

omsorgstjenesten. Videre skal denne prosedyren presisere de generelle prinsippene ved 

omstillinger og den skal bidra til å sikre likebehandling og enhetlig praksis ved innplassering 

av ansatte i ny organisering av tjenesten på Frøya. 

Prosedyren gjelder på alle nivåer, og skal følges der det er formålstjenlig. 

Innplassering av ansatte handler om hvordan medarbeidere skal ivaretas i de ulike fasene i 

en omstillingsprosess. I forbindelse med etablering av ny organisasjon skal ansatte 

innplasseres i henhold til reglene i Arbeidsmiljøloven.  

Medvirkning og drøfting 

Innledningsvis i dette arbeidet er det viktig å avklare rett tillitsvalgte som skal inviteres til å 

drøfte. I Hovedavtalen brukes begrepet ’’berørte parter’’. Å avklare hvem som er rett 

tillitsvalgt er et viktig prinsipp som skal følges. Tillitsvalgt fra fagforening som representerer 

ansatte på det aktuelle nivået, skal få informasjon og inviteres til drøfting. Å involvere rett 

tillitsvalgt så tidlig som mulig vil være viktig for å ivareta prinsippet om tidlig medvirkning i 

en slik prosess. Endelig beslutning tilligger arbeidsgiver. 

 

Forslag til etablering av samarbeid med tillitsvalgt: 

- Be  ’’berørte parter’’ om å peke ut en tillitsvalgt til å representere den aktuelle 

fagforeningen. På enkelte områder vil det være flere fagforeninger som er  ’’berørte 

parter’’, og du kan be om at de peker ut en som deltar i prosessen på vegne av alle 

- Etabler faste møter om omstillingen med tillitsvalgt på ditt nivå 

- Informer tillitsvalgte om prosessens gang, be om innspill og råd. 

- Meddel tillitsvalgte om på hvilket nivå i din organisasjon de ulike prosessene skal 

foregå. Videre sørg for å meddele hvem som er rette arbeidsgiverrepresentant og 

tillitsvalgt på de ulike nivåer i din organisasjon 



- Meddel tillitsvalgte om hvilke saker som skal drøftes formelt i prosessen 

- Meddel tillitsvalgte om hvordan selve drøftingen skal foregå ( som en forlengelse av 

fast møte eller som eget drøftingsmøte) 

- Bli enig med tillitsvalgte om når saker skal drøftes og i hvilke tilfeller det skal skrives 

egne drøftingsreferat (se vedlegg) 

- Før og fordel referat fra alle møter. 

Arbeidsgivers ansvar i en prosess rundt innplassering: 

- Involvere minimum en tillitsvalgt gjennom hele prosessen 

 

- Drøft med tillitsvalgt hvilke stillinger som er berørt 

- Drøft med tillitsvalgt innhold i stillingsprofil/analyse 

- Drøft med tillitsvalgt plan for prosessen 

- Informer om endelig beslutning. 

Prinsipper: 

Prinsippene for innplassering følger de overordnede føringene og retningslinjene i 

kommunen, samt Arbeidsmiljøloven kap. 16 og gjelder alle ansatte, både ledere og 

medarbeidere. 

 

Alle ansatte (ledere og medarbeidere): 

- Har rett og plikt til å følge sine arbeidsoppgaver i den nye organisasjonen 

- Skal beholde nåværende lønns- og arbeidsvilkår ved overførsel til ny organisering 

- Skal få informasjon om relevante endringer fra sin nærmeste leder 

- Kan be om samtale med sin nærmeste leder 

- Kan i hele prosessen la seg bistå av en tillitsperson. 

Omstillingen skal ikke medføre at medarbeidere mister sitt tilsettingsforhold i 

kommunen. 

Brev med orientering om organisasjonsendringen. 

Alle ansatte i omsorgssektoren i Frøya kommune vil motta et brev med orientering om 

kommende organisering, samt vedlagt et skriv om prosessen som nå pågår. Brevet 

sendes ut dato, måned, år. 

Fremtidig bemanningsplan. 

Nytt organisasjonskart og behov for fremtidig kompetanse og kapasitet, skal danne 

grunnlag for en bemanningsplan. 



Bemanningsplanen angir arbeidsområder, antall stillinger, kompetansekrav og plassering 

i den fremtidige organisasjonen. 

Berørte ansatte. 

Berørte ansatte er ansatte som blir direkte berørt av omstillingen, enten ved endring av 

arbeidsoppgaver, endring av arbeidssted og/eller tilhørighet. Fremtidig leder utarbeider 

en oversikt over direkte berørte ansatte (bemanningsplan), i forhold til den/de stillingene 

det skal innplasseres i. 

 

 

Søknad på stilling i ny organisasjon og etterfølgende kartleggingssamtale 

Dette er en samtale med fremtidig leder, hvor kartlegging av nåværende oppgaver, 

kompetanse og fremtidige ønsker og behov kommer fram. Samtalen skal ta 

utgangspunkt i søknaden om ny stilling, hvor den ansatte begrunner sin søknad og sine 

ambisjoner. Så langt det er mulig bør det tas hensyn til den enkeltes ønsker om 

fremtidige arbeidsoppgaver. Den ansatte skal ha mulighet til å ha med seg en tillitsvalgt 

under samtalen. 

Leder på det aktuelle området setter frist for når kartleggingssamtalene skal være 

gjennomført. 

 

Helhetsvurdering. 

Fremtidig leder gjør i samarbeid med prosjektleder/kommunalsjef en individuell og 

konkret helhetsvurdering av hvor det er mest hensiktsmessig å innplassere den ansatte. 

Kriterier for helhetsvurderingen kan for eksempel være: 

-  Det fremtidige oppdraget som skal løses 

- Kompetansekrav 

- Ressursbehov 

- Ønske fra den ansatte 

- IA-perspektivet. 

Samtaler i forbindelse med innplassering. 

Når organisasjonsstruktur er besluttet skal fremtidig leder utarbeide stillingsprofil og 

innplassere ansatte i ny organisasjon. Fremtidig leder skal informere ansatte så tidlig som 

mulig om ny organisasjonsstruktur. Beslutning om innplassering formidles til den ansatte av 

fremtidig leder. I samtalen legges vurderingsgrunnlaget frem muntlig. 



Fremtidig leder må deretter foreta samtalen med de som eventuelt ikke blir innplassert på 

dette tidspunktet. Beslutning om innplasseringen i ny organisasjonsstruktur kan ikke 

påklages. 

 

Spesielt for ledere. 

Prinsippene og prosedyren gjelder også for innplassering av ledere. Dersom en leder mister 

stillingen sin, skal lederen beholde sin årslønn og fortrinnsvis plasseres i en annen likeverdig 

lederstilling. Dersom en slik stilling ikke kan tilbys, plasseres vedkommende i en annen 

passende stilling. 

 

Flere ansatte ser sine oppgaver videreført i en stilling – kriterier for innplassering. 

Det kan oppstå situasjoner der flere ansatte ser sine arbeidsoppgaver videreført i en ny 

stilling, uten at en spesiell ansatt kan påberope seg at den gamle stillingen er ’’vesentlig mer 

videreført’’ enn øvrige ansatte. Det er arbeidsgivers oppgave å fastslå hvem som eventuelt 

har krav på den nye stillingen. Ved avgjørelse om hvem som skal prioriteres ved 

innplassering, skal det foretas en individuell og konkret helhetsvurdering av hver enkelt 

medarbeider. I helhetsvurderingen skal følgende legges til grunn i nevnte rekkefølge: 

1. Virksomhetens behov for kompetanse 

2. Den ansattes relevante kvalifikasjoner (formal- og realkompetanse) 

3. Sosiale konsekvenser for den enkelte 

4. Ansiennitet. 

Ny arbeidsavtale. 

Medarbeidere som får endret plassering i organisasjonen eller vesentlige endrede 

arbeidsoppgaver som følge av ny organisering, skal få ny arbeidsavtale. Fremtidig leder er 

ansvarlig for å utarbeide den nye arbeidsavtalen. 

 

Samarbeid mellom nåværende og fremtidig leder. 

Nåværende ledere i Frøya kommunes omsorgssektor har det fulle ansvaret for sine 

medarbeidere inntil de er på plass i ny organisering (Morgendagens omsorg). Imidlertid bør 

medarbeidere få informasjon fra fremtidig leder også før overføringen. Dette koordineres 

mellom fremtidig og nåværende leder for det aktuelle området. 

 

 



Bildet nedenfor viser en prinsipiell prosess 

Prosedyre for innplassering av omsorgssektoren i Morgendagens omsorg - Frøya 

 

Nåværende leder har ansvar for ansatte i egen virksomhet inntil det er på plass en varig løsning for alle i omsorgssektoren. 

Fremtidig leder har ansvar for innplassering av ansatte i ny organisasjon. 

Nytt organisasjonskart og behov for fremtidig kompetanse og kapasitet, skal danne grunnlag for bemanningsplaner på de ulike nivåene. Planene utarbeides av ledere og 

inneholder arbeidsområder, antall stillinger, kompetansekrav og plassering i den fremtidige organisasjonen. 

Berørte ansatte er ansatte som blir direkte berørt av omstillingen, enten ved endring av arbeidsoppgaver, endring av arbeidsted og/eller tilhørighet. 

Dagens arbeidsavtaler avsluttes, fremtidige stillinger lyses ut internt, og ansatte får tilbud om ny arbeidsavtale med endrede vilkår.  

Kartleggingssamtalen tar utgangspunkt i søknaden om ny stilling, og er en samtale med hensikt om å kartlegge kompetanse og ønsker hos ansatte som er direkte berørt. 

Kartleggingen skal dokumenteres, jf. Omstillingsavtale for omsorgssektoren i Frøya kommune.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Skarsvåg Arkiv: C09 &00  

Arkivsaksnr.: 17/1295    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

RETNINGSLINJER FRØYA UNGDOMSRÅD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya ungdomsråds forslag til nye retningslinjer vedtas.  

De nye retningslinjene gjelder fra vedtaksdato. 

 

Det nye tilleggspunktet som omhandler godtgjøring utbetales via lønnsavdelingen, og tas fra politisk 

med ansvarsområde Folkevalgte. 

 

 

Vedlegg: 

 
Retningslinjer Frøya ungdomsråd 

 

Saksopplysninger:  

 

Frøya kommune har hatt et aktivt ungdomsråd siden 2006.   

Rådet skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Frøya kommune. 

Rådet skal gi politikerne i Frøya kommune råd om behandling av saker som angår ungdom. 

Ungdomsrådet har også mulighet til å ta opp saker de selv mener er viktig for ungdom. 

 

Rådet består av leder, nest-leder, 3 rådsmedlemmer og 2 vara. Disse velges på ei årlig «Høringa» som 

finner sted i september. De har faste møter 1 gang i måneden, med unntak av sommerferien.  

 

Ungdomsrådet disponerer kommunal pc ved behov, har lagringsplass i kommunens systemmapper, og 

låner I-pad fra IT-avdelingen. Rådet har egen konto i kommunens epostsystem, og de har tilgang til 

møterom på rådhuset. Rådet følges opp av koordinator, utnevnt ansatt i kommunen. 

 

Frøya ungdomsråd har egen budsjettpost på 20 000 kr. Disse midlene kan rådet benytte til tiltak, støtte 

ungdomstiltak utført eller i samarbeid med andre, kurs og kompetanseheving. Et eksempel er 

samarbeidet de nylig stod i bresjen for; «Rock mot Rus» og det påfølgende storforeldremøte. 

 

Rådet har tatt opp kriteriene til vurdering, og utarbeidet nytt forslag. Dette først og fremst på grunn av 

at de ikke har hatt et klart reglement i forbindelse med fravær og permisjonssøknader. I tillegg ønsker 

de å innføre godtgjøring for faste oppmøter.  

For øvrig er innholdet stort sett det samme, men rådet har valgt å legge egen ordlyd i de nye kriteriene. 

 



I vurderingen av de to nye punktene har ungdommene søkt råd hos Sør-Trøndelag ungdomsutvalg, og 

hos ordfører. 

Rådet foreslår å følge reglement for folkevalgte i kommunen vedrørende fravær og permisjon. 

Godtgjøring ønskes innført på rådets faste møter, og møter rådet kalles inn til. Det er kun medlemmer 

ved fysisk oppmøte som utløser godtgjøring. 

Rådet foreslår 500 kr pr oppmøte. Dokumentert oppmøte leveres inn og utbetales på samme måte som 

hos andre med verv. 

 

 

Vurdering: 

 

Ungdomsrådet er aktivt med i saker som omhandler dagen i dag og morgendagen. Rådet har et våkent 

blikk, gode rutiner og arbeidsprosesser. De har en viktig betydning når saker skal vurderes og 

behandles, og de er opptatt av å gi sine uttalelser der kommunen åpner for dette. 

 

Rådet har selv gitt uttrykk for at det er behov for endring i retningslinjene, spesielt med tanke på 

fraværsreglement og godtgjøring.  

Rådet har hatt fokus på å skape engasjement. Dette i forhold til generelt samfunnsengasjement blant 

ungdommene på Frøya, men også i forbindelse med rekruttering.  

Fraværsreglementet skal være rådets rettesnor når de skal forholde seg til permisjoner og holdninger til 

oppmøte og andre forpliktelser. 

Godtgjøring skal være medlemmenes «lønn» for jobben de påtar seg på vegne av alle ungdommer på 

Frøya. Godtgjøring kan i tillegg føre til mer stabilitet i oppmøtene, og motivere flere til å engasjere seg. 

 

Rådmannen ser på dette forslaget fra rådet som positivt. Man skal være lydhør når rådet ytrer behov 

for endring og avklare arbeidsforhold. Å tale noens sak i offentlig sammenheng bør heller ikke for 

denne gruppen utføres uten godtgjøring.  

Rådmann foreslår positiv innstilling til rådets nye retningslinjer. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Anslagsvis:5 medlemmer i snitt 10 oppmøter: kr 25 000. 

Disse utgiftene konteres som annen lønn på art 10109, utbetales via lønn og tas fra politisk som har 

ansvar 1000 Folkevalgte. 

 

Rådets årlige driftsbudsjett for tiltak og kompetanse er som tidligere. 

 

 

 

 

 



Vedtekter for Frøya Ungdomsråd 

 

1 FORMÅL 

Frøya Ungdomsråd (FUR), skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Frøya kommune. 

FUR skal gi politikerne i kommunen råd om behandling av saker som angår ungdom og framtiden. 

Ungdomsrådet har mulighet til å ta opp saker de selv mener er viktig. 

 

2 SAMMENSETNING 

Ungdommer mellom 15 - 25 år skal sitte i ungdomsrådet. Det skal være 5 medlemmer, inkludert 

leder og nestleder, og 2 faste vara. De 2 faste vara innkalles til alle møter, men har ikke stemmerett. 

Ved fravær av leder og nestleder, rykker rådsmedlem 1 automatisk opp som leder. Alle faste 

medlemmer har møteplikt til rådets faste møter jfr møtekalenderen. 

Ungdomsrådets funksjonstid er fra ungdomshøring som finner sted i midten av september. 

Medlemmer sitter for 2 år i gangen. Halve rådet skiftes hver høst. Rådet avgjør i løpet av høringa 

hvem som blir nye medlemmer. Ungdomshøringen skal også være et informasjonsmøte for skolene, 

lærlinger og ellers interessert ungdom.  

Rådet organiserer seg selv, men skal ha egen leder og nestleder som velges blant medlemmene i 

rådet under høringa.  

Frøya kommune stiller med koordinator. Referent går på rundgang blant medlemmene.  

Rådet gis en økonomisk ramme for egen aktivitet. 

 

3 KOMMUNETILKNYTNING 

Frøya ungdomsråd har krav på møterom på rådhuset.  

Møteplan legges inn i møtekalender på kommunens hjemmesider.  

Ungdomsrådet skal ha tale- og møterett i komiteer og utvalg i kommunen.  

Koordinatoren fra kommunen skal informere rådet om hva som foregår i komiteer og utvalg.  

Rådet disponerer Ipad, utlånt fra kommunens IT-avdeling. Fortrinnsvis er det leder som styrer bruken 

av denne. 

 

4 ARBEIDSOMRÅDER 

Frøya ungdomsråd skal gi kommunen og politikerne råd i behandling av saker som angår 

ungdommen og framtiden.  

Ungdomsrådet kan ta opp saker de selv mener er viktige for kommunen.  

Ungdomsrådet kan gi bevilgninger til barne- og ungdomstiltak. Rådet kan være rådgivende og en 

naturlig samarbeidspartner i ungdomsrelaterte tiltak. 



 

5 ARBEIDSMÅTE 

Frøya Ungdomsråd møtes minst seks ganger i året, og ellers etter behov. Møtene foregår fortrinnsvis 

på ettermiddagen. Det skal skrives referat over saker som behandles. Referat skal sendes ut og 

godkjennes i påfølgende møter. 

 Koordinator skal ha tilsendt alle sakskart fra kommunestyret, formannskapet, komiteer og utvalg. 

Leder med hjelp fra koordinator ordner sakslister og sender ut innkallelse til møtene. I begynnelsen 

av året utarbeides møteplan. 

 Dersom muligheten byr seg skal medlemmene delta på kurs og kompetanseheving. 

 Ungdomsrådet legger selv premissene for møteprosedyrer.   

6 GODTGJØRING  

Det utbetales godtgjørelse til rådets medlemmer med kr 500 pr møte hvor møteplikt kreves. 

Godtgjøring utbetales kun ved fysisk oppmøte. 

7 GJENNOMFØRING AV VALG 

 Ungdomshøring avholdes etter oppstart av skoleåret. Medlemmene i rådet velger hvem som får 

være medlem. Som en del av utvelgelsen, kan rådet intervjue kandidatene som et redskap i 

vurderingen. 

8 PERMISJON OG FRAVÆR 

Faste medlemmer har møteplikt til faste møter. Begrunnet forfall meldes inn etter mottatt innkalling. 

Gyldig fravær er sykdom og reise jfr reglement for folkevalgte i kommunen. 

Ved forventet fravær kan det søkes om permisjon, for dag eller begrenset periode. Søknaden leveres 

rådet for behandling. Behandlingen skal være i samsvar med rådets retningslinjer, og reglement for 

folkevalgte i kommunen.  

ENGASJEMENT I SKOLETIDA: I henhold til § 4-35 i forskriftene til opplæringsloven kan man bruke 

inntil 14 dager på organisasjonsarbeid uten at dette slår negativt ut på vitnemålet. 

Innen juni hvert år sender koordinator til de respektive skolene en oversikt over timer som 

medlemmene har vært aktive i skoletida. 

 

                            

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: D11 &01  

Arkivsaksnr.: 17/1469    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA IL - SØKNAD OM ENDRING I LEIEAVTALEN AV GOLAN GRESSBANE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune godkjenner endringene Frøya IL ønsker når det gjelder leieavtalen. 

Rådmannen gis fullmakt til å underskrive revidert kontrakt. 

 

 

Vedlegg: 

-Saksfremlegg gammel avtale 

-Gammel avtale 

-Søknad om endring og forslag til ny avtale 

 

 

 

Saksopplysninger:   
I kommunestyrevedtak 16/3381 vedtok Frøya kommune å inngå en kontrakt med Frøya IL om 

langtidsleie av Golan. Det viser seg at banen trenger omfattende renovering og Frøya IL ønsker på 

den bakgrunn noen endringer i inngått kontrakt. 

Siden inngåelse av leieavtale har det nye styret i Frøya IL gjennomgått avtalen på bakgrunn av at 

kostnadene ved en renovering blir langt større enn tidligere antatt. Frøya IL frykter at laget 

investerer store summer og legger ned betydelig dugnad for så å risikere at kommunen sier opp 

avtalen med 12 måneders varsel.  

Rådmannen er fortsatt av den formening at Frøya IL sin interesse for å ruste opp banen er meget 

positiv, men ser at avtalen kan tolkes sånn at laget kan risikere å pådra seg store utgifter til 

renovering samt legge ned mye dugnad for så å få en oppsigelse like etter.  

Frøya IL mener de trenger en revidert avtale for å starte opp med planlagte renovering i nærmeste 

fremtid. 

Videre ønsker Frøya IL at det presiseres at laget har retten til å selge reklamer ved anlegget samt at 

laget stilles ansvarlig for eventuelle fremtidige skatter og avgifter begrenset til aktiviteten de driver 

på anlegget. 



Dette har aldri vært rådmannens intensjon at et frivillig lag skal ta økonomisk risiko ved å renovere 

en kommunal bane og anbefaler derfor at Frøya IL sitt reviderte utkast til ny avtale legges til grunn 

for leieforholdet. 

Rådmannen har vært i kontakt med leder for Frøya Idrettsråd som ikke ser behovet for ny 

behandling der da rådet allerede to ganger har sagt seg enig i at Frøya IL får inngå leieavtale om 

Golan. 

Frøya idrettslag har de siste tre årene disponert Golan (gressbanen på Sistranda) og som vederlag 

har de stått for dugnad og nødvendig utstyr på anlegget.  

Frøya IL er kommunens desidert største idrettslag både når det gjelder aktive og antall aktiviteter. 

Laget driver både med turning, fotball, håndball og basket, spesielt når det gjelder tilbud til barn og 

unge gjør de en betydelig innsats. 

 

Vurdering: 
Frøya kommune har i samråd med Frøya idrettsråd et ønske om å beholde Golan som fullskala 

fotballbane med naturgress. Frøya IL har de siste årene disponert banen og har gjort en 

kjempeinnsats for å holde den i orden. Golan har ikke fremstått så bra på mange år, men behovet 

for ny drenering og legging av ny gressmatte er udiskutabelt. 

At idrettslaget ønsker å benytte banen som sin hjemmearena er meget positivt og rådmannen 

finner det derfor ønskelig at Frøya IL inngår en langtidskontrakt om leie.  

At leietiden settes til 30 år er fordi laget da kan søke om spillemidler til renovering av banen, noe 

som har vist seg helt nødvendig. 

 I henvendelsen fra Frøya IL heter det at banen har fått større skader etter anleggsarbeidene i 

området og krever omfattende rehabilitering. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: D11 &52  

Arkivsaksnr.: 16/3381    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for kultur 

 

GOLAN - SØKNAD OM LANGTIDSLEIE  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune ser positivt at Frøya IL ønsker å bruke samt vedlikeholde gressmatta på Sistranda. 

Frøya kommune og Frøya il inngår en leiekontrakt på 30 år forutsatt at anlegget stilles til disposisjon 

for barnehager, skoler og andre lag på Frøya. Frøya kommune leier ut banen vederlagsfritt mot at 

Frøya IL står for vedlikehold, merking og sikring. 

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om langtidsleie. 

 

Saksopplysninger:   
Frøya idrettslag har de siste tre årene disponert Golan (gressbanen på Sistranda) og som vederlag 

har de stått for dugnad og nødvendig utstyr på anlegget.  

Frøya IL har solgt sitt gamle anlegg på Hellesvik og har derfor ingen egen bane for tiden. De 

alternerer i dag mellom Golan og Frøya idrettspark. Laget ønsker å inngå en langtidskontrakt med 

kommunen på minimum 30 år. Begrunnelsen for ønsket lengde på kontrakten er at man da i ettertid 

kan søke om eventuell spillemidler i forhold til vedlikehold og andre tiltak som kan være 

spillemiddelberettigede. 

Frøya IL har nettopp inngått en leieavtale med Frøya Storhall AS om leie av klubblokaler og ønsker 

derfor å kunne disponere Golan som sin hjemmebane for å gi de aktive og andre medlemmer en 

følelse av tilhørighet.  

Frøya IL er kommunens desidert største idrettslag både når det gjelder aktive og antall aktiviteter. 

Laget driver både med turning, fotball, håndball og basket, spesielt når det gjelder tilbud til barn og 

unge gjør de en betydelig innsats. 

Tidligere eide laget flere anlegg. Hellesvik idrettsplass, Frøyahallen og Nesset trimhytte. Hellesvik er 

overtatt av Islanders American Car Club, Frøyahallen er i kommunalt eie og trimhytta er overtatt av 

Nesset grendalag. 

Vurdering: 



Frøya kommune har i samråd med Frøya idrettsråd et ønske om å beholde Golan som fullskala 

fotballbane med naturgress. Frøya IL har de siste årene disponert banen og har gjort en 

kjempeinnsats for å holde den i orden. Golan har ikke fremstått så bra på mange år. At idrettslaget 

ønsker å benytte banen som sin hjemmearena er meget positivt og rådmannen finner det derfor 

ønskelig at Frøya IL inngår en langtidskontrakt om leie. At leietiden settes til 30 år er fordi laget da 

kan søke om spillemidler om det skulle vise seg nødvendig med en rehabilitering av gressmatta. Det 

er drenering av banen som fremstår som det mest nødvendige tiltaket. 

Frøya kommune bidrar årlig med kr. 100 000 i tilskudd til Frøya Idrettspark der Nabeita og Frøya 

Fotballklubb er inn på eiersiden. Frøya kommune oppfordrer derfor at alle tre lagene samarbeider 

tett sånn at begge banene kan benyttes av alle barn og unge på Frøya. Dette har også Frøya 

idrettsråd uttalt seg om i møte 12.1.2017 «Alle lag stiller seg positive bak søknaden til Frøya IL. Alle 

lag presiserer at fotballagene må se på et tettere samarbeid lagene imellom for bruk av 

treningsarenaer, og samarbeid for øvrig. Fotballagene tar med seg denne diskusjonen videre». 

Forespørselen fra Frøya IL er drøftet i Frøya idrettsråd, i tråd med samarbeidsavtalene mellom Frøya 

kommune og idrettsrådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LEIEAVTALE 

Mellom 

Frøya kommune (kommunen)     org.nr 964 982 597 

og 

Frøya Idrettslag (FIL)       org.nr 981 247 884 

er det i forbindelse med langtidsleie av 

GOLAN GRESSBANE 

Inngått følgende avtale: 

1. Formål 

Formålet med leieforholdet er ivaretakelse og drift av eksisterende gressbane Golan ved 

siden av Frøya Storhall. Leieavtalen er inngått under forutsetning av at arealet tas i bruk til 

fritids- og idrettsrelatert aktivitet. 

 

2. Leieobjektet 

Leieavtalen gjelder bortleiet av del av kommunens eiendom gnr. 21 bnr. 82, Golan 

gressbane. Arealet er ved avtaleinngåelse regulert til friområde, anlegg for leik og sport. 

Arealet som leies bort er selve gressbanen og vises på vedlagte kartblad. 

 

Framleie av arealet, eller deler av dette, er ikke tillatt uten kommunens samtykke. 

Disponering (utleie) av arealet til idrettsformål er allikevel tillatt uten samtykke.  

 

Kommunen har ikke ansvar for ulemper som støv, støy, trafikk, lukt eller forurensning av 

noen art. Arealet leies ellers ut som det fremstår ved tidspunkt for undertegning av avtalen. 

 

 

3. Leietid og avvikling av leieforholdet 

Leietiden er 30 år og regnes fra 1.4.2016 til 31.3.2046. Leieavtalen kan sies opp av begge 

parter, etter utløpet av leietiden gjelder avtalen fortsatt inntil den blir sakt opp av en av 

partene. 

 

For opphør av avtalen gjelder at partene har 12 måneders gjensidig oppsigelsestid. 

 

Ved opphør av leieforholdet plikter leietaker å tilbakelevere eiendommen, uten å kunne 

kreve dekning av utgifter til investering, istandsetting, drift og vedlikehold. 

 

4. Leieavgift 

Arealet leies vederlagsfritt mot at leietaker bekoster og besørger all drift og vedlikehold av 

arealet. 

 

Utleier forutsetter at andre idrettslag i kommunen får leie banen til treninger vederlagsfritt, 

det samme gjelder grunnskoler og barnehager i skoletiden. 

 

Utleie til eksterne brukere samkjøres med øvrige idrettsanlegg i kommunen, også når det 



gjelder prissetting. 

 

 

5. Leietakers plikter og rettigheter 

Leietaker inngår egen driftsavtale med Frøya storhall AS. 

 

Leietaker må selv bekoste og utføre de grunnundersøkelser og eventuelle sikringstiltak som 

leietakers utnyttelse av arealet nødvendiggjør. 

 

Leietaker forplikter seg ellers til å holde arealet som leies i ryddig og forskriftsmessig stand. 

Dette gjelder også nødvendig bruk av arealer i tilknytning av arealet som leies, eventuelle 

parkeringsplasser og adkomst. 

 

Leietaker må rette seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser/retningslinjer med 

hensyn til eventuelt nødvendig vann, avløp og renovasjon og bruk av adkomst til 

eiendommen for øvrig. 

 

Leietaker forplikter seg til å betale alle skatter og avgifter som eventuell faller på området. 

 

Leietaker kan om ønskelig selge reklameplass på og rundt banearealet. 

 

6. Tolking og gjennomføring av avtalen 

Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene i forbindelse med forståelsen eller 

gjennomføring av avtalen, skal dette så langt som mulig søkes løst ved minnelige 

forhandlinger. Dersom partene ikke blir enig skal tvisten bringes inn for ordinære domstoler. 

 

Kommunens kontaktperson i forhold til leieforholdet er Virksomhetsleder for kultur og 

næring, idrettslagets kontaktperson er lagets leder. 

 

 

Frøya den         Frøya den 

 

Rådmann         Frøya IL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv: F12 &13  

Arkivsaksnr.: 17/434    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunalt Brukerråd 

Kommunestyret 

 

HØYRING OM FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ber kommunen, ved kommunestyre eller 

formannskap, om å avgi høringsuttalelse på Ekspertutvalgets rapport «En mer effektiv 

og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling», med høringsfrist 2. juni.  

Forslaget om å overføre viktige oppgaver, rettigheter, finansiering og faglig formidling 

fra staten til kommunene må avvises.  

Rådet ber derfor om at følgende uttalelse blir vedtatt som høringssvar:  

«Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et 

statlig finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og 

utlån av hjelpemidler. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige 

hjelpemidler på alle livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir 

ivaretatt.  

Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-

økonomi. Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes 

ergoterapitilbud og rehabilitering, utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger.  

At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for 

funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.» 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Viktig sak om hjelpemidler 

2. Brev til ordførere og rådmenn 

3. Sak til kommunale råd 

4. Høyring om fremtidsrettet hjelpemiddelformidling 

5. Høringsbrev og høringsinstanser 

6. Høringsnotat 

  

  

  

 

 

Saksopplysninger:   



 

Se vedlagte vedlegg. 

 

Vurdering: 

 

Se vedlagte vedlegg. 
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Til ordførere og rådmenn 

 

Trondheim, 16.03.2017 

 

 

Høringsrunde formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede 

Regjeringen har sendt på høring en rapport om framtidens hjelpemiddelformidling;  

«En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling.» Rapporten er utarbeidet av et 

ekspertutvalg, som har gått gjennom hjelpemiddelpolitikken på bestilling fra regjeringen. 

Høringsfristen er 21. mai. 

Landets kommuner står på regjeringens høringsliste. Sammen med FFO og Ergoterapeutene 

har vi sendt brev til kommunale råd for funksjonshemmede og oppfordret til at kommunen 

avgir høringsuttalelse, se vedlegg. 

Handikapforbundet, FFO og Ergoterapeutene er svært bekymret for hvilke konsekvenser det 

kan få dersom statens ansvar for hjelpemidler i dagliglivet og bolig flyttes til kommunene. 

Dette vil ramme funksjonshemmede hardt, samtidig som kommunene vil få flere oppgaver, 

uten sikkerhet for at finansieringen er forsvarlig ivaretatt.  

Vi er opptatt av at de sterke sidene i dagens modell blir videreført, for å sikre likestilling og 

muligheten til å leve selvstendig. Vi mener at folketrygdens rolle er avgjørende for å sikre 

rettigheter og finansiering, samtidig som det er nødvendig å videreføre samarbeidet mellom 

kommuner og hjelpemiddelsentraler om faglig rådgivning.  

Vi håper at kommunen vil sende høringssvar og involvere kommunens råd for 

funksjonshemmede i utformingen. Kommunene må gjerne bruke vedlagte innspill fra 

organisasjonene. 
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Sak til kommunale råd fra Norges Handikapforbund, FFO og Ergoterapeutene. 15. mars 2017. 

Oppfordring om å levere høringsuttalelse om hjelpemiddelformidlingen 

Regjeringen har sendt på høring rapporten «En mer effektiv og fremtidsrettet 

hjelpemiddelformidling». Norges Handikapforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er svært bekymret for konsekvensene dersom 

folketrygdens ansvar for hjelpemidler i dagliglivet og bolig overføres til kommunale 

budsjetter. Dette vil ramme funksjonshemmede hardt, samtidig som kommunene vil få flere 

oppgaver, uten sikkerhet for at finansieringen er forsvarlig ivaretatt.  

Vi er opptatt av at de sterke sidene i dagens modell blir videreført, for å sikre likestilling og 

muligheten til å leve selvstendig. Folketrygdens rolle er avgjørende for rettigheter og 

finansiering, og kommuner og hjelpemiddelsentraler samarbeider om faglig rådgivning.  

Landets kommuner står på regjeringens høringsliste. Vår erfaring er imidlertid at mange 

kommuner ikke er gjort ordentlig kjent med forslagene, og ikke i tilstrekkelig grad har 

oversikt over konsekvensene. Vi vil derfor anbefale alle landets kommunale råd for 

funksjonshemmede om å oppfordre sine kommuner til å sende inn høringsuttalelse.   

Vi har utformet et eksempel som dere gjerne kan benytte dere av:  

Forslag til innstilling i kommunalt råd: 

Kommunalt råd for funksjonshemmede ber kommunen, ved kommunestyre eller 

formannskap, om å avgi høringsuttalelse på Ekspertutvalgets rapport «En mer effektiv og 

fremtidsrettet hjelpemiddelformidling», med høringsfrist 21. mai.  

Forslaget om å overføre viktige oppgaver, rettigheter, finansiering og faglig formidling fra 

staten til kommunene må avvises. 

Rådet ber derfor om at følgende uttalelse blir vedtatt som høringssvar: 

«Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig 

finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av 

hjelpemidler. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på alle 

livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.  

Retten til hjelpemidler må være ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-

økonomi. Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes 

ergoterapitilbud og rehabilitering, utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger. 

At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for 

funksjonsnedsettelse vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.» 

Høringssvar kan sendes inn via denne lenken: 

https://svar.regjeringen.no/nn/registrer_horingsuttalelse/H2539843/ 
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Bakgrunn  

I februar ble det presentert en rapport om fremtidens hjelpemiddelformidling – «En mer 

effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling». Rapporten er utarbeidet av et 

ekspertutvalg, som har gått gjennom hjelpemiddelpolitikken på bestilling fra regjeringen. 

Utvalget foreslår flere positive endringer som vil styrke kvaliteten og gi nødvendige 

forenklinger. Likevel foreslår utvalget endringer som vil ramme funksjonshemmede hardt og 

få store konsekvenser for kommunene. I korte trekk går disse ut på å redusere folketrygdens 

og hjelpemiddelsentralenes rolle ved å overføre statens ansvar for viktige 

hjelpemiddelgrupper til kommunene og øke bruken av tilskudd. En viktig bakgrunn for 

forslagene er å unngå at staten får økte utgifter når andelen eldre i befolkningen øker. Hvis 

ansvaret blir overført til kommunene vil finansieringen av hjelpemidlene bli budsjettstyrt. I 

dag er det den enkeltes behov som avgjør løsningen og folketrygden dekker hjelpemidlene. 

Ekspertutvalget bygger på Stortingsmelding 14 - Kommunereformen, som foreslo å overføre 

basishjelpemidler til kommunene. Denne bygger på Holteutvalgets utredning 2010:5, som 

bl.a. foreslo å overføre ansvaret for basishjelpemidler og hjelpemidler i bolig til kommunene. 

Holteutvalgets forslag fikk ingen støtte i høringsrunden. 

Betydningen av hjelpemidler 

Tekniske hjelpemidler er helt nødvendige for å sikre funksjonshemmede en grunnleggende 

trygghet og frihet til å greie seg selv. Hjelpemidler gjør det mulig å utføre vanlige aktiviteter 

som å komme seg inn og ut av egen bolig, dusje, spise, kommunisere og komme seg dit en 

skal. Ofte er det slik at en kombinasjon av enkle og avanserte hjelpemidler utgjør en 

nødvendig helhet for brukerne. Hjelpemidler kompenserer for funksjonsnedsettelsen og gjør 

det mulig å delta i samfunnet, noe som er en grunnleggende menneskerettighet.  

Målet for hjelpemiddelpoltikken er at funksjonshemmede skal leve selvstendig og delta i 

samfunnet. Det norske formidlingssystemet sikrer funksjonshemmede tilgang til både 

hjelpemidler og spesialkompetanse, uavhengig av hvor hjelpemidlene skal brukes; hjemme, i 

utdanning, arbeid og fritid.  

I følge Verdens Helseorganisasjon har Norge en god modell for hjelpemiddelformidling, fordi 

vi har en helhetlig organisering, med høy ekspertise og ivaretar behovet gjennom hele 

livsløpet.1 Retten til hjelpemidler er forankret i folketrygdloven, som sikrer et likeverdig 

tilbud uansett alder, bosted og økonomi. Kommunene og hjelpemiddelsentralene har et tett 

samarbeid om formidling av løsninger.  

Ekspertutvalget vil flytte ansvaret for enkle og avanserte hjelpemidler 

Utvalget går inn for å videreføre at retten til hjelpemidler skal ligge i folketrygden og at vi 

skal bevare dagens grunnmodell. Til tross for dette foreslår utvalget omfattende endringer, 

ved å anbefale at ansvaret for fastmonterte hjelpemidler i bolig overføres til Husbanken/ 

kommunene.2 Dette er dyre og avanserte hjelpemidler. Utvalget ønsker også å endre dagens 

utlånsordning og øke bruken av tilskudd og egenbetaling. Utvalget har tatt stilling til et 

                                                             
1 Handikapnytt 05/15 
2 Husbanken har aldri hatt ansvaret for hjelpemidler, men for å gi tilskudd til bygningsmessige endringer. 
Utvalgets forslag vil derfor innebære at hjelpemidlene overføres til kommunal rammefinansiering. 
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forslag om at kommunene skal finansiere enkle hjelpemidler for å utføre hverdagsaktiviteter. 

Forslagene innebærer i praksis at svært mange hjelpemidler til bevegelseshemmede går ut 

av folketrygden, slik at både formidlingen og finansieringen blir overført til kommunene.  

Utvalget er delt i flere spørsmål. Brukernes representant anbefaler at: 

 Ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler forblir i folketrygden og IKT-

løsninger bedres for å korte ned tidsbruken. Et flertall på fire i utvalget, inkludert 

brukernes representant, går inn for dette, mens et mindretall på tre, inkludert 

utvalgets leder, støtter forslaget om å overføre ansvaret til kommunene. 

 Fastmonterte hjelpemidler i bolig forblir i folketrygden, fordi ordningen har vist seg 

effektiv for å bli boende i egen bolig. Dette gjelder løfteplattform, trappeheis, 

personløfter, hev/senk kjøkken, utstyr på bad og toalett mm. Brukernes representant 

og forsker/ergoterapeut anbefaler dette. Flertallet, derimot, anbefaler at ansvaret 

overføres til kommunene og forutsetter at det tilføres tilstrekkelig med midler. 

 Man ikke øker bruken av tilskudd på hjelpemiddelområdet, fordi dette er prinsipielt 

uønsket og kan true vesentlige sider av hjelpemiddelformidlingens formål, og fordi 

slike ordninger vil få svært negativ effekt for de mest sårbare hjelpemiddelbrukerne. 

Brukersiden mener at en nasjonal utlånsordning best sikrer løsninger og faglighet. 

Da Stortinget behandlet kommunemeldingen våren 2015 ble det gitt føringer for 

utredningen: «Hensynet til brukerne skal stå i fokus for den løsningen som blir valgt».3 Vi 

mener derfor at brukersidens argumenter bør veie tungt når man skal ta stilling til 

forslagene. 

Konsekvenser for kommunene 

Dersom ansvaret for enkle, høyfrekvente hjelpemidler samt fastmonterte hjelpemidler i 

bolig blir flyttet til kommunene, er konsekvensen at nye oppgaver legges på kommunene 

uten sikkerhet for at det følger med penger, kapasitet og kompetanse. Kommunene får 

ansvaret for både å finansiere hjelpemidlene og for den faglige formidlingen av riktige 

løsninger, vedtak, innkjøp, lagerhold og reparasjoner. Hjelpemiddelsentralene driver i dag en 

omfattende kursvirksomhet for kommunene og har ansvaret for alle anskaffelser og all 

kvalitetssikring. Kommunenes store nytte av hjelpemiddelsentralene er godt dokumentert4. 

110 av landets kommuner har ikke ergoterapeut, og kapasiteten er lav i mange som har. 

Konsekvenser for hjelpemiddelbrukerne 

De foreslåtte endringene av dagens modell vil få alvorlige konsekvenser for 

funksjonshemmede. Hverdagen vil bli vanskeligere, dyrere og mer uforutsigbar. Hvis 

kommunen blir ansvarlig for finansieringen, blir de økonomiske rammene forskjellige fra 

kommune til kommune. Det samme gjelder tilgangen på fagkompetanse og skjønn. Dermed 

vil tilbudet variere, avhengig av hvor i landet du bor. Rettssikkerheten vil bli svekket. 

                                                             
3  Innst. 333 S, 2014-2015 fra Kommunal- og forvaltningskomiteen 
4 Organisasjonsanalyse av hjelpemiddelområdet, PricewaterhouseCoopers, 2009. 
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Mange funksjonshemmede bruker et stort spekter av hjelpemidler for å utføre daglige 

aktiviteter. Utvalgets forslag betyr at funksjonshemmede i framtiden må forholde seg til to 

systemer – et statlig og et kommunalt – både når det gjelder finansiering, rettigheter, faglig 

rådgivning, søknad og reparasjoner, avhengig av hvilken type hjelpemiddel det dreier seg 

om.  Dette vil bli svært tungvint for innbyggere som har behov for hjelpemidler. Hvis 

funksjonshemmede ikke får nødvendige hjelpemidler til å tilpasse boligen, bruke toalett, bad 

og kjøkken eller komme seg ut, kan man ikke leve et selvstendig liv og bidra i samfunnet. 

Innbyggere blir passivisert og isolert. Dette er brudd på grunnleggende menneskerettigheter. 

I tillegg er dette dårlig samfunnsøkonomi. 

En bedre løsning er å følge føringer og anbefalinger som et samlet utvalg står bak: 

la brukernes behov være det sentrale elementet for en god hjelpemiddelpolitikk: 

 Brukernes rettigheter må sikres, slik at de opplever et helhetlig, effektivt og 

kompetent system, og får de hjelpemidlene de trenger, når de trenger dem. 

forenkle formidlingssystemet og sikre effektivitet  

 Styrke samhandling og effektivisering i hjelpemiddelformidlingen. 

 Tilrettelegge for hjelpemidler som fremmer mulighetene for utdanning og arbeid. 

 Forbedre IKT-løsningene for å korte ned tidsbruken.  

 Øke kompetansen og kapasiteten i 1. linjen. Flere ergoterapeuter og fysioterapeuter.  

 Statlig rekrutteringstilskudd for å bidra til flere ergoterapeuter i kommunene. 

 Forbedre bestillingsordningen for enkle og høyfrekvente hjelpemidler.  

 Styrke brukerpassordningen for erfarne brukere.  

 Forenkle rutinene og saksbehandlingsprosessene ved hjelpemiddelsentralene.  

 Bedre informasjonen om rettigheter og muligheter. 

 Trappe opp forskning og utvikling. Etablere et forskningsprogram på området.  

Dagens modell er forankret i tre grunnleggende prinsipper. Vi mener at disse må stå fast: 

 Individuell rettighet i folketrygden. Retten til hjelpemidler er forankret i 

folketrygdloven, og folketrygden finansierer hjelpemidlene i hjem, utdanning, arbeid 

og fritid. Det betyr at behovet avgjør løsningen; ikke kommunebudsjettet. 

 Nasjonal utlånsordning. Hjelpemidlene formidles via en nasjonal utlånsordning, og 

ikke som tilskudd med egenandel. Utlån sikrer at den enkelte får nødvendige 

hjelpemidler, uavhengig av egen lommebok og adresse.  

 Formidlingsfaglig forsvarlig. Hjelpemiddelsentralene har helhetlig og solid 

kompetanse. Kompetente fagmiljøer er en sikkerhet for at tilbudet dekker det 

faktiske behovet og at utprøving, faglig rådgivning og opplæring blir ivaretatt. 

Kommuner og hjelpemiddelsentraler samarbeider om løsninger. 

Som vi viser i det vi skriver, er vi svært bekymret for konsekvensene dersom kommunene 

skal overta folketrygdens ansvar på hjelpemiddelområdet. Dette vil ramme funksjons-

hemmede hardt, og kommunene vil få nye oppgaver uten sikkerhet for finansieringen.  

Handikapforbundet, FFO og Ergoterapeutene 
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1 Sammendrag av utvalgets vurderinger og forslag 

1.1 Overordnet tilnærming 
Utvalget har i sine vurderinger tatt utgangspunkt i brukeren, og hvordan sikre at brukernes behov best 
kan håndteres i en fremtidig modell. Videre skal tjenesten ytes så effektivt og ressursøkonomisk som 
mulig, og av den instansen som underbygger at dette kan skje. Utvalget legger et tjenesteperspektiv 
til grunn, der hjelpemidler/ tilrettelegging er ett mulig tiltak for en bruker, men ikke målet i seg selv. 

Det er sentralt for utvalget å understreke viktigheten av hjelpemidler og tilrettelegging for å gi 
muligheter for økt deltakelse og mestring. Å sikre god tilgang på hjelpemidler og andre 
tilretteleggingstiltak er god samfunnsøkonomi. En passiv hjelpemiddelpolitikk kan føre til større behov 
for andre hjelpetiltak som igjen gjør brukerne mindre i stand til å være selvhjulpne. Det vil føre til at 
samfunnet må investere i dyrere tiltak som økt behov for personlig bistand eller 
institusjonsinnleggelse. Hjelpemidler og tilrettelegging er etter utvalgets vurdering sentrale tiltak for å 
kunne sikre at vi skal kunne bo lengre hjemme, samt i størst mulig grad settes i stand til å klare oss 
selv. Dette blir stadig viktigere, gitt de fremtidige utfordringene landet står overfor med langt flere 
eldre. 

1.2 Hovedmodell 
Å investere i helt nødvendige hjelpemidler er som nevnt god samfunnsøkonomi. Utvalget foreslår å 
videreføre lovfestede rettigheter i folketrygden. Utvalget ønsker dermed å videreføre grunnmodellen i 
dagens system. Utvalget ser behov for å gjøre noen justeringer i ansvarsdelingen på området, men 
den klare hovedmodellen er en videreføring av dagens system. 

1.3 Ansvar for enkle og høyfrekvente hjelpemidler 
Kommunene er i dag den sentrale aktøren når det gjelder formidling av hjelpemidler. Det er 
kommunene som møter brukerne i første instans, og det er kommunene som utreder behov og bistår 
med søknad. Det er etter utvalgets vurdering svært viktig å styrke kommunenes rolle på dette 
området, herunder sørge for å sette kommunene i stand til å ivareta denne også i fremtiden. Det er 
viktig at kommunene prioriterer dette området opp, slik at hjelpemiddelformidling er en høyt prioritert 
tjeneste. Det er særlig viktig gitt en aldrende befolkning. Det er også viktig at det legges til rette for at 
kommunene legger et helhetlig tjenesteperspektiv til grunn for sitt arbeid.  

Utvalget er delt i spørsmålet om det bør legges et helhetlig ansvar til kommunene når det gjelder 
enkle og høyfrekvente hjelpemidler som er sterkt integrert i pleie- og omsorgsoppgaver kommunen i 
dag forvalter. Dette er et svært viktig område for samfunnet i tiden som kommer, et område som også 
utfordres med en økt mengdeproblematikk ved at det blir langt flere eldre.  

Utvalget er samlet om vurderingen av at kommunene bør få et større ansvar for denne gruppen av 
hjelpemidler. Flertallet, medlemmene Lars Ødegård, Frode Selbo, Astrid Gramstad og Kristin Standal, 
mener at finansieringsansvaret også for denne gruppen hjelpemidler bør forbli statlig. Utfordringene 
knyttet til mengde og tidsbruk kan etter flertallets vurdering løses ved bedre IKT-verktøy som gjør 
samhandlingen mellom kommune og stat mer smidig, samt økt bruk av lokale lagre, i tillegg til en 
styrking av bestillingsordningen. Flertallet understreker også viktigheten av at retten til hjelpemidler 
fortsatt bør forankres i folketrygdloven, og dermed være en absolutt rettighet som ikke er avhengig av 
budsjettdekning i kommunene. 

Mindretallet, medlemmene Lene Conradi og Lone Merete Solheim og utvalgsleder Arild Hervik, legger 
til grunn at kommunene vil vurdere det som kostnadseffektivt å investere i hjelpemidler kontra andre 
kommunale tjenester, noe som gir kommunene gode insentiver til å satse på hjelpemidler. Det har 
også vist seg at det i dagens system er lagt dårlig til rette for effektive saksbehandlingsprosesser. 
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Mindretallet ser derfor forslaget om å overføre ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler som et 
godt tiltak for å effektivisere prosessen for denne gruppen hjelpemidler. Eksempler på denne typen 
hjelpemidler kan være rollator, toalettforhøyer, dusjkrakk og seng. Mindretallet har ikke nærmere 
definert grensedragningen mot det som fortsatt skal være et statlig ansvar, men peker på viktigheten 
av at det lages et godt og tydelig skille som ikke skaper uklare ansvarsforhold. Mindretallet presiserer 
også at forslaget er begrunnet i en mer effektiv og brukernær formidling av denne typen hjelpemidler 
til beste for brukeren. 

1.4 Tilrettelegging av bolig 
Husbanken og kommunen har i dag et overordnet ansvar for å skaffe tilrettelagt bolig og gi 
innbyggerne råd om tilrettelegging av bolig (boligrådgivning). Utvalgets flertalls, utvalgsmedlemmene 
Kristin Standal, Frode Selbo, Lene Conradi og Lone Merete Solheim og utvalgsleder Arild Hervik, 
vurderer det mest hensiktsmessig at alle tiltak for fysisk tilrettelegging av boliger er samlet hos én og 
samme instans. Det er naturlig at denne instansen er Husbanken, og utvalgets flertall foreslår en 
overføring av ansvar fra folketrygden til Husbanken på dette området. 

Utvalgets flertall mener ansvaret for tilrettelegging som sikrer adkomst til boligen bør overføres til 
Husbanken. Det gis i dag stønad gjennom folketrygden til tilrettelegging av adkomst til boliger i form 
av ulike typer ramper, dørautomatikk og sjakt- og plattformheiser. Også Husbankens 
tilretteleggingstilskudd kan benyttes til tiltak for å bedre adkomsten til boligen. Det gis videre stønad til 
tilrettelegging av fellesareal i hus med flere boenheter i form av trappeheiser og automatiske 
døråpnere. Arbeids- og velferdsetaten skal velge den rimeligste, hensiktsmessige løsningen som 
dekker enkeltpersonens behov, og kan derfor ikke gi stønad til fellesløsninger, slik som ordinær heis. 
Individuelle løsninger som innebærer tilrettelegging av fellesareal i hus med flere boenheter vil ofte 
være lite funksjonelle for andre beboere i oppgangen. Løsningen er midlertidig og spesialtilpasset, og 
må demonteres når brukeren flytter eller går bort. Når enkeltbrukerens behov opphører f.eks. for en 
trappeheis, påløper det kostnader for å fjerne trappeheisen og sette trappen tilbake i original stand.  

Ombygging og tilrettelegging som krever fastmontering, slik som hev-/senk-kjøkken og fastmontert 
bad- og toalettutstyr, bør etter flertallets vurdering i større grad finansieres gjennom tilskudd som 
forvaltes av Husbanken. Flertallet mener det vil være hensiktsmessig at midlene til slik tilrettelegging 
samles hos én og samme aktør. Dette innebærer at hovedansvaret for den stønaden til ombygging og 
tilrettelegging som krever fastmontering og som i dag ligger i folketrygden, overføres til Husbanken. 
Det må likevel foretas en nærmere utredning knyttet til grensedragningen mellom individuelle 
hjelpemidler etter folketrygden og Husbankens/kommunens ansvar for tilrettelegging. Utvalgets flertall 
forutsetter at Husbanken tilføres tilstrekkelige midler til å ivareta et økt ansvar for tilrettelegging av 
bolig.  

Utvalgets mindretall, utvalgsmedlemmene Lars Ødegård og Astrid Gramstad, støtter ikke flertallets 
forslag om å overføre folketrygdlovens bestemmelser om nødvendige og hensiktsmessige 
hjelpemidler eller utbedringstiltak i bolig til Husbanken. Mindretallet mener at folketrygdloven og 
hjelpemiddelformidlingen har vist seg som det beste og mest effektive virkemidlet til å oppnå 
samfunnsmessige og personlige gevinster av å gi folk mulighet og evne til å bli boende i egen bolig så 
lenge som mulig. Det vises til mindretallets fullstendige merknad i punkt 11.3.2. 

1.5 Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi er i stor grad innrettet mot helse- omsorgstjenester og er et kommunalt ansvar. 
Grensesnittet mot individuelt tilpassede hjelpemidler må defineres og justeres løpende. Utvalget 
vurderer at finansieringen av visse typer hjelpemidler og tilrettelegging som i dag er et statlig ansvar, 
og som grenser tett opp mot velferdsteknologiske løsninger som benyttes i de kommunale 
omsorgstjenestene, på sikt bør overføres til kommunene. Dette gjelder f.eks. ulike 
varslingshjelpemidler. En slik overføring vil sørge for et helhetlig ansvar for denne typen teknologiske 
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tilretteleggingstiltak, og samtidig fjerne utfordringene man har i dag med manglende standardisering 
av teknologiske grensesnitt. 

Det kan være aktuelt på sikt å vurdere et enda mer helhetlig finansieringsansvar lagt til kommunen, 
med tanke på å bedre utnytte den rivende teknologiske utviklingen som vil komme. En slik overføring 
av økt finansieringsansvar til kommunene må vurderes nøye med tanke på ulikt tilbud i kommunene, 
og en mindre tydelig rettighet til konkrete hjelpemidler enn under en statlig ordning. Vi har bare sett 
starten på en rask teknologiutvikling innen velferdsteknologi. Det vil kreves fleksible løsninger som 
kan møte individuelle behov. 

1.6 Forenklinger og effektivisering 
Undersøkelser viser at brukerne av dagens tjenester i all hovedsak er fornøyde, men at det er rom for 
forbedring. Arbeids- og velferdsdirektoratets prognoser viser til at antall brukere på 
hjelpemiddelområdet vil øke betydelig i årene som kommer. Dette, sammen med en mer presset 
økonomi, vil sette området under stort press. Tidsbruken fra et behov for hjelpemidler/ tilrettelegging 
oppstår til man faktisk mottar dette fremheves i brukerundersøkelser som den største utfordringen, 
sammen med manglende informasjon – både om søknadsprosessen og tilgjengelige hjelpemidler/ 
tilretteleggingstiltak. Undersøkelsene gir også indikasjoner på at det er ulikt tilbud avhengig av hvor i 
landet man er bosatt, med ulik praktisering av regelverk og rutiner.  

Utvalget ser et stort behov for at det utvikles bedre IKT-løsninger på hjelpemiddelområdet, både for å 
bedre samhandlingen mellom stat og kommune, og for å ivareta brukernes informasjons- og 
medvirkningsbehov på en bedre måte. Bedre IKT-løsninger kan gi en mer effektiv forvaltning, bedre 
kostnadskontroll, raskere levering, bedre faglig samhandling, sterkere brukermedvirkning, 
selvbetjeningsløsninger og muligheter for innsyn i egen sak.  

Lange formidlings- og saksbehandlingskjeder kan medføre lang ventetid for bruker. Gitt at 
mindretallets forslag om å overføre ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler til kommunene 
ikke blir gjennomført, vurderer utvalget at det bør gjøres endringer i bestillingsordningen. Både de 
administrative rutinene for ordningen og sortimentet av hjelpemidler som inngår i ordningen bør 
vurderes. Etablering av flere eksterne lagre i kommunene, som utstyres med statlige hjelpemidler, vil 
sikre rask tilgang på høyfrekvente hjelpemidler.  

Videre ser utvalget behov for at det legges bedre til rette for at brukere som har kompetanse, 
kapasitet og ønske om det kan få løse større deler av søknadsprosessen på egenhånd. Mulighetene 
som ligger til ordningen med brukerpass bør videreutvikles og styrkes for å bedre 
brukermedvirkningen i hjelpemiddelformidlingen og bør være en del av tilbudet ved alle 
hjelpemiddelsentralene. Det må arbeides med ensartet og god informasjon, og det må defineres 
tydeligere prosesser slik at brukerne opplever forutsigbarhet. Moderne IKT-verktøy vil øke 
mulighetene for en elektronisk søknadsprosess der brukerne kan gjøre mer selv samtidig som 
formidlingssystemet avlastes. 

1.7 Tilrettelegging for utdanning og arbeid 
Utvalget vil understreke betydningen av å legge til rette for at flere kan delta i arbeidslivet. Det å være 
i arbeid er viktig for den enkeltes mestring, deltakelse og selvforsørgelse. Videre er det 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilrettelegge for økt arbeidsdeltakelse.  

Studier av effekten av ulike arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne gir få sikre 
konklusjoner om hva som virker. Utvalget vil imidlertid trekke frem at forskningen gir grunnlag for å si 
at det er mest effektivt med tiltak i det ordinære arbeidslivet og at lønnstilskudd ofte vil ha en positiv 
effekt på sysselsettingen til personer med nedsatt funksjonsevne. Det er etter utvalgets vurdering 
ønskelig at det satses på økt bruk av midlertidige lønnstilskudd for å øke arbeidsdeltakelsen blant 
personer med nedsatt funksjonsevne.  



Side 7 av 141 

Det finnes i dag lite kunnskap om treffsikre virkemidler når det gjelder bruk av hjelpemidler for denne 
gruppen og hvorvidt manglende tilrettelegging og hjelpemidler utgjør en barriere for å komme i arbeid. 
Utvalget mener det er nødvendig med mer kunnskap om dette for å kunne målrette virkemidlene 
bedre. På denne bakgrunn foreslår utvalget at det gjennomføres mer systematisk forskning på 
forholdet mellom hjelpemidler/tilrettelegging og arbeidsdeltakelsen blant personer med nedsatt 
funksjonsevne. Dette bør gjøres som en del av en større satsing på forskning, jf. punkt 1.8. 

Utdanning er en svært viktig faktor for arbeidsinkludering for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Utvalget vil understreke at det er en grunnleggende forutsetning for høyere arbeidsdeltakelse for 
personer med nedsatt funksjonsevne at utdanningsinstitusjonene er universelt utformet og 
tilgjengelige for alle. Tidlig innsats med tilretteleggingstiltak for barn og unge vil bidra til et best mulig 
utgangspunkt for at den enkelte kan fullføre utdanning og senere komme i arbeid.  

1.8 Tiltak for kompetanse- og kunnskapsutvikling 
Tilgang på kompetente og brukerorienterte fagpersoner er viktig for å nå målet om rett hjelpemiddel 
og tilretteleggingstiltak til rett tid. En utfordring på dette feltet er både manglende kompetanse (ergo-/ 
fysioterapeut) i enkelte kommuner, samt mangelfull kapasitet til å ivareta god formidling av 
hjelpemidler og tilretteleggingstiltak. Utfordringene forventes å øke i tiden fremover, gitt at det blir 
langt flere eldre – og dermed langt flere med behov for tilgang på god kompetanse i den kommunale 
førstelinjen. Kommunene bør derfor prioriteres med økt kompetanse og kapasitet som førstelinje.  

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 ble det etablert et kommunalt stimuleringstilskudd på 
91 mill. kroner, som bl.a. skal bidra til at kommunene skaffer seg nødvendig fagkompetanse, 
herunder ergoterapikompetanse. Utvalget støtter dette tiltaket og understreker behovet for ytterligere 
satsinger som bidrar til at det ansettes flere ergoterapeuter i kommunene. 

Det finnes i dag ingen egen enhet med et overordnet og helhetlig ansvar for forskning og innovasjon 
på hjelpemiddelområdet. Fagfeltet hjelpemidler og tilrettelegging har behov for et løft i form av 
forskning og utvikling i tiden fremover. Utvalget mener at det er viktig å få oversikt over hvilke 
kunnskapshull som finnes på området og en kartlegging av miljøene i Norge som arbeider med 
teknologi, hjelpemidler og universell utforming. Ut fra denne kunnskapen bør det utvikles et eget 
forskningsprogram. Eventuelt kan hjelpemiddelområdet være en del av et større forskningsprogram. 

Utvalget foreslår noen områder hvor det er aktuelt å stimulere til forskning på. Det er bl.a. behov for 
dybdekunnskap om hvordan formidlingssystemet fungerer for brukerne og kvantitative data som 
måler resultater av hjelpemiddelformidlingen. 

1.9 Høreapparat og ortopediske hjelpemidler 
Formidlingen av høreapparater og ortopediske hjelpemidler er lagt til spesialisthelsetjenesten, men 
finansieres som rettighet i folketrygden. Saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten er lagt til NAV 
Arbeid og ytelser (tidligere forvaltningsenheter), som ikke har noen særskilt kompetanse på disse 
hjelpemidlene. Det er ikke tydelig for utvalget hvilken merverdi Arbeids- og velferdsetatens rolle gir i 
sakene, utover at dagens ansvarsdeling sikrer brukernes rettigheter i folketrygden. Utvalget mener 
det er grunnlag for å stille spørsmål ved om dagens ordning sikrer en effektiv forvaltning av denne 
typen hjelpemidler og om det gir god kostnadskontroll. Utvalget foreslår at det foretas en evaluering 
av disse områdene, der man ser særskilt på ansvarsdelingen. 

1.10  Offentlige anskaffelser 
Å sikre god tilgang til og et godt utvalg av produkter er et sentralt punkt på dette feltet. I forbindelse 
med utvalgets arbeid er det innhentet en ekstern evaluering av anskaffelsene på 
hjelpemiddelområdet. Oslo Economics har foretatt evalueringen. Hovedinntrykket som etterlates i 
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deres rapport er at anskaffelsene gjøres på en hensiktsmessig måte. Utvalget har vurdert hvorvidt 
dagens anskaffelsessystem sikrer et bredt spekter av hjelpemidler, samtidig som 
anskaffelsesprosessene gjøres på en kostnadseffektiv måte som understøtter et velfungerende 
marked. Utvalget vil også understreke viktigheten av størst mulig grad av valgfrihet - både gjennom 
fortsatt bruk av parallelle rammeavtaler, og ved at dispensasjonsordningen benyttes der det er behov 
for dette. Det er også viktig at man innheter erfaringer fra brukerne i forbindelse med anskaffelsene 
for å sikre et tilstrekkelig utvalg av produkter, samt å evaluere kvaliteten på de hjelpemidlene som 
tildeles. Utvalget vil også understreke viktigheten av at det jobbes kontinuerlig med å legge til rette for 
innovasjon i forbindelse med anskaffelsene. 

1.11  Utlån/ tilskudd og egenandeler 
Dagens system med utlån uten egenandeler skal etter utvalgets vurdering fortsatt være 
hovedmodellen, men utvalgets flertall vurderer at tilskudd kan være hensiktsmessig på noen områder. 
Utvalgets flertall foreslår at det legges noen overordnede prinsipper til grunn for hva som eventuelt 
kan gis i form av et tilskudd, men foreslår ingen konkrete nye tilskuddsordninger. Utvalget har også 
vurdert ordninger der brukerne kan velge mellom tilskudd og utlån. Utvalget viser til at slike valgfrie 
ordninger kan være administrativt krevende å håndtere for forvaltningen, og tilrår at dette i størst 
mulig grad unngås. Området er i dag preget av mange ulike typer av ordninger, og utvalget mener at 
dette gjør systemet både uoversiktlig og lite effektivt. 

Utvalgets mindretall, utvalgsmedlem Lars Ødegård, støtter ikke flertallets forslag om innføring av 
mulige prinsipper for bruk av tilskuddsordninger i hjelpemiddelformidlingen. Mindretallet mener at bruk 
av tilskuddsordninger på hjelpemiddelområdet er prinsipielt uønsket fordi det kan true vesentlige sider 
av hjelpemiddelformidlingens formål, og fordi slike ordninger vil få svært negative effekter for de mest 
sårbare grupper av hjelpemiddelbrukerne. Det vises til mindretallets fullstendige merknad i punkt 
10.2. 

Dagens regelverk er basert på det kompensatoriske prinsippet, som innebærer at hjelpemidlene skal 
kompensere for merutgifter grunnet nedsatt funksjonsevne. Utvalget mener dette prinsippet også bør 
ligge til grunn for vurderingen av bruk av egenandeler i fremtidens hjelpemiddelsystem. Det 
innebærer at det vil være aktuelt med egenandeler på hjelpemidler som ligger tett opp mot å være 
allment tilgjengelige forbruksvarer, dvs. produkter som også personer uten nedsatt funksjonsevne har 
utgifter til. Utvalget har vurdert hvorvidt det skal settes inn tiltak for bedret kostnadskontroll gjennom å 
innføre egenandeler for enkelte typer av hjelpemidler, alternativt grupper av hjelpemiddelmottakere 
(f.eks. personer over en viss alder). Utvalget har ikke valgt å foreslå at det innføres egenandeler 
utover det som finnes i dagens system, men har henvist denne vurderingen til et prioriteringsutvalg 
(se punkt 1.12). 

1.12  Prioriteringsutvalg 
Et prioriteringsutvalg kan være aktuelt for å kvalitetssikre systemet, spesielt på områder med 
økonomiske insentivproblemer. Utvalget mener at et slikt prioriteringsutvalg bør ha et særskilt ansvar 
for å definere hva som til enhver tid er å anse som hjelpemidler, hjelpemidler velegnet i 
tilskuddssystem, eventuell bruk av egenandeler og nye kostbare hjelpemidler som kan komme inn i 
ordningen, samt hva som er å anse som enkle og høyfrekvente hjelpemidler (gitt at mindretallets 
forslag om å overføre ansvaret til kommunene gjennomføres). Prioriteringsutvalget bør også få et 
ansvar for utviklingen av nytte- kostnadsbetraktninger. 
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2 Presentasjon av oppdraget og utvalget 

2.1 Mandatet 

2.1.1 Innledning 

Regjeringens visjon fremgår av den såkalte Sundvollen-erklæringen (heretter regjeringsplattformen), 
og sier at målet er et samfunn der alle kan delta. Det må legges bedre til rette for at personer med 
nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i utdanning og arbeid. Enkeltmenneskets mulighet til å delta 
og samfunnets behov for arbeidskraft er grunnleggende forutsetninger for Regjeringens politikk.  

En robust og velfungerende hjelpemiddelpolitikk er et viktig element for å sikre at personer med 
nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Det enkelte individs 
mulighet til mestring og deltakelse står helt sentralt, og hjelpemiddelpolitikken må understøtte målet 
om økt deltakelse og mestring – både i utdanning og arbeid, og i samfunnet ellers.  

I NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering (Holte-utvalget), ble det foretatt en helhetlig 
gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken. Etter at denne utredningen ble lagt frem, har det skjedd en 
utvikling på andre politikkområder som gjør det nødvendig å se på hjelpemiddelpolitikken i nytt lys. 
Dette dreier seg bl.a. om endringer i boligpolitikken og helse- og omsorgspolitikken. Det er helt 
sentralt at hjelpemiddelpolitikken vurderes i lys av endringer som gjøres på tilstøtende 
politikkområder, og det har således vært sentralt for Regjeringen at det gjennomføres en ny utredning 
på dette feltet.  

2.1.2 Mandatet for utvalget 

Regjeringen varslet i regjeringsplattformen at det skulle foretas en helhetlig gjennomgang av 
hjelpemiddelpolitikken i løpet av valgperioden. Regjeringen nedsatte ekspertutvalget 26. november 
2015, og utvalget ble gitt følgende mandat: 

Bakgrunn 
En helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken er varslet i regjeringsplattformen: ”Foreta en 
helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av valgperioden” 

Det ble i NOU 2010:5 – Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – foretatt en helhetlig gjennomgang 
av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. Utredningen er ikke fulgt opp 
overfor Stortinget. 

Det er fortsatt utfordringer i dagens system, noe som også ble påpekt av utvalget. Man står også 
overfor utfordringer i fremtiden som fremtvinger en vurdering av grep knyttet til dagens organisering 
av dette feltet. Dagens system utfordres på flere hold – både som følge av at det blir langt flere eldre i 
fremtiden, endrede behov som følge av annet bomønster (flere vil trolig bo hjemme livet ut), og en 
rivende utvikling av ny teknologi – såkalt velferdsteknologi. 

Virkemidler på flere andre politikkområder har betydning for behovet for hjelpemidler i fremtiden, 
herunder omsorgspolitikken og boligpolitikken. Etter at NOU 2010:5 ble lagt frem, har det vært 
gjennomført flere andre utredninger på tilgrensende områder. Dette er bl.a. NOU 2011:11 – 
Innovasjon i omsorg og NOU 2011:15 – Rom for alle. Disse utredninger er fulgt opp gjennom Meld. 
St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, og Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje – bu – leve. Begge 
disse arbeidene legger viktige premisser for fremtidens omsorgsutfordringer – både i hjemmet, og 
ellers. 

Oppdrag 
Utvalget skal vurdere hvordan man kan skape helhetlige løsninger på ulike livsarenaer (hjem, skole, 
utdanning, arbeid, mv.) som møter fremtidens utfordringer, og hvor hjelpemiddelpolitikken sammen 
med virkemidler på andre politikkområder gir gode og kostnadseffektive løsninger. Utvalget må foreta 
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en samlet vurdering som baserer seg på de vurderinger som er gjort i andre utredninger (nevnt 
ovenfor). Utredningen skal inkludere en vurdering av den mest hensiktsmessige ansvarsdelingen 
mellom stat og kommune når det gjelder stønad til hjelpemidler, og kompetansebehovet knyttet til 
hjelpemidler. Utredningen må ses i sammenheng med Regjeringens forslag i stortingsmeldingen om 
nye oppgaver til større kommuner, Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til 
større kommuner, hvor det foreslås at ansvaret for basishjelpemidler kan overføres til større 
kommuner. 

Arbeidet må videre vurdere hvorvidt dagens system for formidling av hjelpemidler harmonerer med 
fremtidens krav – både hva gjelder bosituasjon, brukernes krav og forventninger, ny teknologi, 
befolkningssammensetning mv.  

Det må også vurderes hvilken type kompetanse som er nødvendig i formidlingen av hjelpemidler, 
hvorvidt denne harmonerer med fremtidens krav, og hva som er hensiktsmessig organisering sett i 
forhold til endrede kompetansekrav. 

Utvalget skal gi forslag til endringer på ovennevnte områder, og må vurdere nødvendige grep på tvers 
av dagens organisering og ansvarsområder. 

Arbeidet må sikre at brukernes interesser ivaretas på en god måte – både hva gjelder brukernes 
ønsker og behov, og sikring av rettigheter, samt konsekvenser for den enkelte brukers økonomi og 
levekår. 

Utvalget må også søke løsninger som bedrer saksbehandlingen på alle områder i tråd med brukernes 
behov og ønsker – dette gjelder både saksbehandlingstid, leveringstider, opplæring, reparasjoner, 
mv. 

Det må også vurderes hvordan forskning, innovasjon og utvikling kan og bør ivaretas på en helhetlig 
og god måte, herunder i samarbeid med omsorgssektoren. 

Utvalget skal vurdere de økonomiske og administrative og andre vesentlige konsekvenser på kort og 
lang sikt av utvalgets forslag i samsvar med utredningsinstruksen. Minst ett av forslagene skal 
baseres på uendret ressursbruk, og forslag om endringer i organisering og finansieringsmodell skal 
ivareta behovet for kostnadskontroll og etablering av kostnadseffektive løsninger. 

Ekspertutvalget vil få eget sekretariat. Utvalget kan ved behov innhente faglig støte og innspill fra bl.a. 
ressurs- og kompetansemiljøer og berørte myndigheter. Utvalget kan også bestille utredninger av 
data i den grad utvalget finner det nødvendig. 

2.2 Utvalgets sammensetning 
Utvalget har hatt følgende sammensetning: 

Arild Hervik, professor ved Høgskolen i Molde, Molde, leder 
Lene Conradi, ordfører, Asker 
Astrid Gramstad, forsker ved UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø 
Frode Selbo, avdelingsdirektør NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag, Trondheim 
Lone Merete Solheim, avdelingsdirektør Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger 
Kristin Standal, prosjektleder KS, Bærum 
Lars Ødegård, spesialrådgiver Norges Handikapforbund, Nannestad 
 
Utvalget har hatt en bredt sammensatt referansegruppe. Referansegruppen har hatt to møter, og har 
hatt følgende sammensetning: 

Haakon Aspelund, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
Torill Bjørnsen, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging 
Isabell Engan, Unge funksjonshemmede 
Lasse Frantzen, Helsedirektoratet 
Eyvind Frilseth, Pensjonistforbundet 
Bjarte Hjorthaug, Norsk Fysioterapiforbund 
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Synnøve Konglevoll, LO 
Pål Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet 
Torill Heggen Munk, SAFO 
Hartvig Munthe-Kaas, Medtek Norge 
Nils Erik Ness, Ergoterapeutene 
Heidi Rogne-Sørlie, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Øystein Syvertsen, Husbanken 
Vidar Sørhus, Forskningsrådet 
 
Utvalget har mottatt en rekke innspill i forbindelse med arbeidet – både fra referansegruppen, og fra 
andre.  

Utvalget har hatt et sekretariat med representanter fra Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- 
og velferdsdirektoratet. Fra Arbeids- og sosialdepartementet har følgende deltatt: Seniorrådgiver Ola 
Nyland (leder), seniorrådgiver Berit Crosby og seniorrådgiver Marit Thoresen. Fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet har seniorrådgiver Mona Wilhelmsen Thy deltatt. I tillegg har sekretariatet hatt 
faste kontaktpersoner fra Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.  

2.3 Utvalgets arbeid 
Utvalget har hatt i alt ti utvalgsmøter i perioden januar 2016 til desember 2016, hvorav to av møtene 
var over to dager. I tillegg har utvalget gjennomført en studietur på to dager til Danmark. Utvalgets 
sekretariat har besøkt Sverige, og fått en redegjørelse for det svenske systemet. Utvalget har fått 
innlegg fra en rekke aktører: 

− NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud 
− NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal 
− NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark 
− Ålesund og Sula kommune 
− Lier kommune 
− Lasse Frantzen, Helsedirektoratet (velferdsteknologi) 
− Mabel Johansen, Husbanken Vest 
− Medtek Norge 
− Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

Utvalget har fått bistand fra Agenda Kaupang til å gjøre en analyse av hjelpemiddelsentralene og 
deres samarbeid med kommunene, fra Rambøll til å vurdere bruk av tilskudd, fra Oslo Economics til å 
vurdere offentlige anskaffelser og fra Sintef til å gjøre en analyse av kost-nytte av hjelpemidler. I 
tillegg har utvalget innhentet en vurdering fra Hilde Bojer ved Universitetet i Oslo vedrørende 
hjelpemidler i et moralfilosofisk perspektiv.  

2.4 Utvalgets forståelse av mandatet 
Utvalget ser mandatet som et oppdrag om å vurdere justeringer i dagens hjelpemiddelpolitikk som 
sikrer en robust modell for å takle fremtidens utfordringer på dette området, og å foreslå tiltak som 
styrker samhandling og effektivisering i hjelpemiddelformidlingen. Det foregår en rivende teknologisk 
utvikling – både i form av såkalt velferdsteknologi og mer generelt. Den teknologiske utviklingen gir 
nye muligheter i fremtiden, men utfordrer samtidig dagens system på noen områder. I dag er langt de 
fleste brukere av hjelpemidler eldre, og det er dermed en rimelig antakelse at den kommende 
"eldrebølgen" vil medføre at det blir langt flere med behov for hjelpemidler i tiden som kommer. Dette 
utfordrer også dagens system, og det blir viktig å sikre et kompetent, robust og effektivt apparat som 
kan håndtere disse utfordringene. Hjelpemiddelformidling vil etter utvalgets mening også være en 
viktig tjeneste og innsatsfaktor for å utsette eller forhindre institusjonsinnleggelse og svekket helse, og 
for å redusere omsorgsbehov og fremme økt mestring og samfunnsdeltakelse. 
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Utvalget vurderer at mandatet gir rom for en bred gjennomgang av politikkområdet. Utvalget forstår 
mandatet som et oppdrag om å bidra til å sikre en robust politikk for fremtiden, og har vurdert området 
i lys av de utfordringene og behovene man vil møte i tiden fremover. Utvalget har tatt utgangspunkt i 
følgende referanserammer i sin tilnærming: 

− Brukernes behov i sentrum 
− Økt mulighet til deltakelse og mestring 
− Helhetlige løsninger 
− Sikre god kompetanse 
− Sikre god kostnadskontroll og kostnadseffektive løsninger 

 
Dagens hjelpemiddelsystem har mange gode sider ved seg. Det er viktig for utvalget å ta med seg de 
sidene ved dagens system som fungerer godt, og som det er all grunn til å tro vil fungere godt i 
fremtiden. Dagens system kan imidlertid fremstå som relativt fragmentert, og har i noen grad vokst 
frem uten en helhetlig og overordnet plan. 

Utvalget tar utgangspunkt i at det er brukernes behov som er det sentrale elementet for en 
velfungerende hjelpemiddelpolitikk. Brukernes rettigheter må sikres, samtidig som brukerne skal 
oppleve et helhetlig, effektivt og kompetent formidlingssystem.  

Utvalget vurderer viktigheten av hjelpemidler og tilrettelegging for personer med nedsatt 
funksjonsevne som kritisk for å sikre deltakelse og mestring i samfunnet. Fremtidens 
hjelpemiddelpolitikk må sikre og understøtte at personer med nedsatt funksjonsevne får mest mulig 
likeverdige muligheter til å delta i samfunnet som andre. 

Hjelpemiddelpolitikken handler om at samfunnet, gjennom politiske vedtak i Stortinget, har etablert en 
tjeneste med formål: 

− Egenmestring, selvstendighet, uavhengighet og frihet (individnivå) 
− Inkludering, likeverdig deltakelse og likestilling (samfunnsnivå) 

 

I St.meld. nr. 40 (2002–2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer fremgår det at målet er: 

− Brukeren skal få rett løsning til rett tid 
− Brukeren skal bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse 
− Kommunene skal ha hovedansvaret for, og være den viktigste koordinerende aktør, og få 

bistand fra hjelpemiddelsentralene der de ikke har tilstrekkelig kompetanse 

Det overordnede målet for politikken har vært full deltakelse og likestilling i samfunnet for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Full deltakelse og likestilling kan hovedsakelig oppnås ved å benytte 
enten individuelle eller generelle virkemidler. Individuell tilrettelegging fungerer som en kompensasjon 
for den enkeltes funksjonsnedsettelse, og er i en del sammenhenger også en kompensasjon for 
samfunnets manglende generelle tilrettelegging (universell utforming).  

Ut fra dette må hjelpemiddelpolitikken forstås bredt. Det dreier seg om alt fra forvaltning av 
hjelpemidler og lovverk til individ- og systemrettede tiltak, tilrettelegging og ulike tjenester 
(eksempelvis tolking til døve og døvblinde). Hjelpemiddelpolitikken skal også ivareta folketrygdens 
overordnede formål som er å kompensere for utgifter man har som følge av varig sykdom, skade eller 
lyte.  

For utvalget er det viktig at hjelpemiddelpolitikken forstås i et bruker- og tjenesteperspektiv. 
Hjelpemiddelpolitikken må basere seg på en helhetlig tjeneste der de individrettede tjenestene tar 
utgangspunkt i brukerens situasjon og utfordringer, ikke i tiltaket/hjelpemidlet. De systemrettede 
tjenestene (eksempelvis tjenester fra hjelpemiddelsentralene til kommunene) må baseres på 
prinsipper som kompetansedeling og samhandling, universell utforming og sømløse tjenester på tvers 
av forvaltningsnivå og sektorer. De tiltakene og løsningene som ligger innenfor hjelpemiddelpolitikken, 
det være seg hjelpemidler, tilretteleggingsløsninger, tolking, kompetansetiltak eller andre tiltak, kan 
være avgjørende som tiltak, men vil ikke være målet i seg selv. Med brukermedvirkning som 
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grunnprinsipp må de tjenestene som ligger til hjelpemiddelpolitikken ses i sammenheng med øvrige 
tjenester som brukerne får. Tjenesteperspektivet innebærer derfor at hjelpemiddelpolitikken ikke må 
ses på som et avgrenset og klart definert tjenesteområde, men som et tjenesteområde som inngår i 
en helhet til beste for brukeren og samfunnet. 

Hjelpemiddelpolitikken berører og overlapper til dels andre tjenesteområder som 
spesialisthelsetjenesten, rehabiliteringsområdet, kommunehelsetjenesten, arbeidsrettede tjenester i 
NAV-kontorene og tjenester til elever og studenter i videregående skole, høgskoler og universitet.   

I stortingsmeldingen "Nedbygging av funksjonshemmende barrierer"1 ble den såkalte GAP-modellen 
lansert.  

Figur 2.1 GAP-modellen 

 

Kilde: Ivar Lie (1989)2  

Modellen illustrerer hvor noen av utfordringene ligger på dette feltet. Det er sentralt både å styrke 
individets forutsetninger og å endre samfunnets krav. 

Et hjelpemiddel er i et bredt perspektiv teknologi eller redskaper for alle. Innenfor begrepet 
"hjelpemiddelpolitikken" benyttes derimot begrepet teknisk hjelpemiddel som avgrensning mot 
hjelpemidler generelt. Hjelpemidler i denne sammenheng kan også være noe annet enn et produkt/ 
gjenstand – og utgjøre en tjeneste. Det kan være tolk, førerhund, lese- og sekretærhjelp, rådgivning 
om tilrettelegging eller andre tjenester. Et teknisk hjelpemiddel forstås som et objekt som er med på å 
skape en bro mellom omgivelsene og personen for å bedre mestring og deltakelse. Ofte er tekniske 
hjelpemidler individuelt tilrettelagt og personlig tilpasset slik at disse må ses som et individuelt tiltak. 
Imidlertid er det glidende overganger mellom hva som er hjelpemidler for alle, og hva som er 
individuelt tilpassede hjelpemidler. 

                                                      
1 St. Meld. 40 (2002–2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer 

2 Ivar Lie (1989) "Rehabilitering. Prinsipper og praktisk organisering", Gyldendal norsk forlag, 
Oslo 
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Hjelpemiddelområdet kan deles inn på ulike måter. Etter utvalgets vurdering, kan en inndeling etter 
formål være et godt utgangspunkt: 

1. Hjelpemidler og tilretteleggingstiltak som skal kompensere for individuelle funksjonsnedsettelser 
2. Hjelpemidler og tilretteleggingstiltak som skal kompensere for manglende tilpasning i 

omgivelsene  
3. Hjelpemidler og tilretteleggingstiltak som skal forebygge, hindre eller behandle sykdom 
4. Hjelpemidler og tilretteleggingstiltak som skal gi avlastning ved assistanse til personer med 

bistandsbehov 
 

Utvalget har valgt å operere med denne inndelingen for å synliggjøre sammenhengen mellom hvor 
tilretteleggingsbehovet utløses, og hvilket formål tilretteleggingen (f.eks. hjelpemiddel) er ment å 
skulle dekke. 

Alle disse fire formålene skal enkeltvis eller samlet bidra til at alle skal kunne mestre de utfordringer 
hverdagen, skoledagen og arbeidsdagen byr på, samt å kunne delta i de sosiale sammenhengene 
som samfunnet byr på.  

Det er sentralt å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet på lik linje 
med andre. Hjelpemiddelpolitikken skal bidra til at den enkelte ut fra sine forutsetninger får like 
muligheter til å skaffe seg gode levekår gjennom deltakelse på ulike livsarenaer som hjem, skole, 
arbeid og fritid. Å kunne mestre og delta er grunnleggende - ikke bare for den enkelte, men det er 
også avgjørende for at man kan være en samfunnsaktør som kan bidra til og i fellesskapet. En god 
hjelpemiddelpolitikk vil derfor ha stor innvirkning på i hvilken grad alle - uavhengig av funksjonsnivå – 
kan inkluderes likeverdig i kultur- og samfunnsliv, og å bidra til verdiskaping og å løse samfunnets 
oppgaver og utfordringer. 

Utvalget har tatt utgangspunkt i hjelpemiddelpolitikken som ett av flere tiltak som skal bidra til økt grad 
av mestring for den enkelte. Det er vesentlig både for den enkelte og for samfunnet at en person med 
nedsatt funksjonsevne skal kunne klare seg selv og bestemme mest mulig over sitt eget liv.  

Begrepene hjelpemiddelforvaltning og hjelpemiddelformidling er sentrale, og utvalget legger følgende 
definisjoner til grunn for sitt arbeid: 

Begrepet hjelpemiddelforvaltning har tradisjonelt blitt brukt om den praktiske administrasjonen av 
hjelpemidler. Funksjoner som saksbehandling, innkjøp, lager, verksted, logistikk, gjenbruk m.m. 
inngår som en del av hjelpemiddelforvaltningen. Den statlige delen av hjelpemiddelforvaltningen 
innebærer å ta ansvar for hjelpemidler som er folketrygdens eiendom og sørge for at 
folketrygdens/fellesskapets midler blir utnyttet mest mulig effektivt og i samsvar med bestemmelsene i 
lovverket.  

Begrepet hjelpemiddelformidling har et større brukerperspektiv i seg. Hjelpemiddelformidling er 
metodisk å løse praktiske problemer som personer med nedsatt funksjonsevne har, ved hjelp av 
tekniske og ergonomiske tiltak. Dette må gjøres ut fra en helhetsvurdering av den enkeltes situasjon i 
hjem, skole, arbeid og fritid og med utgangspunkt i de fysiske omgivelsene personen skal fungere i. 
Det overordnede målet for hjelpemiddelformidlingen er å komme frem til riktig løsning til rett tid og 
med riktig kommunikasjon. Dette avhenger av riktige faglige vurderinger der brukermedvirkning står 
sentralt hos alle aktører som bidrar.3 

Utvalget benytter begrepet hjelpemiddelsystemet som en samlebetegnelse på hjelpemiddelforvaltning 
og hjelpemiddelformidling. 

                                                      
3 NAV Hjelpemidler og tilrettelegging (2014) "Rapport fra arbeidsgruppen for kvalitet i 
utredningen"  
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Det fremgår av mandatet at utvalget skal vurdere tiltak som gir gode, kostnadseffektive løsninger, og 
at forslag om endringer i organisering og finansieringsmodell skal ivareta god kostnadskontroll og 
etablering av kostnadseffektive løsninger.  

Utvalget forstår kostnadskontroll som strategier som gjør det mulig å håndtere utgiftene med den 
høyeste grad av effektivitet. På hjelpemiddelområdet kan dette omfatte både at man bruker 
ressursene på de rette tiltakene og tjenestene (formålseffektivitet) og at tiltakene og systemet 
frembringer resultatene uten unødig ressursbruk og sløsing (kostnadseffektivitet).  

Rapporten vil først peke på de rammene som hjelpemiddelpolitikken inngår i, bl.a. politiske prosesser 
og reformer som berører hjelpemiddelområdet, f.eks. innenfor helse- og omsorgssektoren og 
boligområdet. Videre presenteres hjelpemiddelsystemene i våre naboland Sverige og Danmark, samt 
sentrale utviklingstrekk i samfunnet som vi antar vil påvirke hjelpemiddelområdet i tiden fremover. 
Deretter presenteres dagens hjelpemiddelsystem og de utfordringer vi ser i dag. Utvalget har valgt å 
presentere sine forslag til tiltak innenfor seks hovedtema:  

− Få flere med nedsatt funksjonsevne i utdanning og arbeid  
− Bedret kostnadskontroll for å møte fremtidige budsjettutfordringer  
− Ansvarsdeling mellom stat og kommune som vil gi mer effektive administrative prosesser og 

bedre tjenester til brukeren  
− Mer helhetlig, forenklet og effektiv hjelpemiddelformidling  
− Anskaffelsesprosessen som et virkemiddel for en mer effektiv hjelpemiddelpolitikk  
− Kompetanse- og kunnskapsutvikling som imøtekommer fremtidens krav 
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3 Rammevilkår og institusjonelle endringer som innvirker 
på hjelpemiddelområdet 

I dette kapitlet redegjøres det for aktuelle politiske prosesser og reformer som har betydning for 
hjelpemiddelområdet. Vi har i den sammenheng valgt å fremheve FN-konvensjonen om mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og strategi for universell 
utforming. Andre institusjonelle endringer som har innvirkning på hjelpemiddelområdet er 
samhandlingsreformen, NAV-reformen og kommunereformen.  

Utviklingen innenfor helse- og omsorgsfeltet og boligpolitikken har også stor betydning for 
hjelpemiddelpolitikken. Det vises her til omtale under punkt 4.2 og 4.3. Avtalen om et inkluderende 
arbeidsliv (IA- avtalen) legger også rammer for deler av hjelpemiddelpolitikken. IA- avtalen er omtalt i 
kapittel 9.  

3.1 Sektorovergripende politikk for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

3.1.1 FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne4 er en av FNs 
hovedkonvensjoner på menneskerettighetsområdet. Den slår fast at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne har de samme menneskerettighetene som alle andre og tydeliggjør hvordan like 
rettigheter skal sikres i praksis. Konvensjonen ble signert av Norge i 2007 og ratifisert i juni 2013. 
Dette innebærer at Norge har forpliktet seg til å oppfylle rettighetene som konvensjonen inneholder, 
og norsk lovgivning må være i tråd med konvensjonen.  

Det er en relasjonell forståelse av funksjonshemming som ligger til grunn for konvensjonen. Ifølge 
konvensjonens fortale skal den fremme "en likestilt deltakelse på alle områder innenfor det sivile, 
politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle liv". Konvensjonen bygger dermed på FNs konvensjon om 
sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 
Konvensjonen inneholder rettigheter som rett til liv, utdanning, ytringsfrihet, privatliv, helse, arbeid og 
tilgang til rettssystemet. Statene skal ta aktive skritt og sørge for rimelig tilrettelegging slik at 
rettighetene blir en realitet. 

Konvensjonens artikkel 4 slår fast at brukerorganisasjonene skal trekkes inn og rådføres inngående i 
arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne 
konvensjonen, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. 

Som i andre menneskerettighetskonvensjoner har konvensjonspartene forpliktet seg til jevnlig å 
rapportere til FN om sitt arbeid med å sikre oppfyllingen av rettighetene. Norges første rapport om 
status ble sendt til FN-komiteen som overvåker konvensjonen 2. juli 2015.5  

                                                      
4 FN (2007) "Convention on the rights of persons with disabilities", Resolution 61/106. New York: 
United Nations   

5 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) – Norges 
første rapport (2015): 
https://www.regjeringen.no/contentassets/26633b70910a44049dc065af217cb201/norges-rapport-
konvensjon-om-rettighetene-til-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne.pdf  
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3.1.2 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) ble vedtatt i juni 2008 og trådte i kraft 1. januar 2009. Ny lov om forbud mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i juni 2013 og trådte i kraft 1. januar 
2014. Den nye loven viderefører i all hovedsak gjeldende regler i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, men ble fremmet som ny lov fordi det er gjort relativt omfattende lovtekniske og 
språklige endringer. 

Gjennom loven har personer med nedsatt funksjonsevne fått et vern mot diskriminering på linje med 
det som allerede gjelder for kjønn etter likestillingsloven, og for etnisitet, religion mv. etter 
diskrimineringsloven. 

Formålet med loven er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og 
hindre at nye skapes. Loven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre 
rent personlige forhold. 

Loven håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), som også gir veiledning om 
hvordan loven skal forstås. 

3.1.3 Universell utforming 

Universell utforming innebærer å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes 
av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. 
Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av produkter og omgivelser for å 
oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. 

Lovregulering 
Universell utforming er i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven innført som en rettslig 
bindende regel, som pålegger plikter og utløser sanksjoner ved overtredelse. Iht. diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven §§ 13 og 14 skal offentlige virksomheter arbeide aktivt og målrettet for å fremme 
universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for private virksomheter rettet mot 
allmennheten. 

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 
forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. 

Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av 
virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for 
virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en 
uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge 
funksjonshemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de 
nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og 
vernehensyn. 

For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven. Krav om universell utforming finnes også i annet lovverk, 
herunder transportlovgivningen og lov om offentlige anskaffelser.  
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Handlingsplan for universell utforming 
Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan for universell utforming for perioden 2015–2019.6 
Formålet er å samordne innsatsen innenfor universell utforming på en systematisk måte. Det er et 
mål å følge opp nye områder som IKT og velferdsteknologi, og samtidig fortsette innsatsen på 
sentrale samfunnsområder som transport, bygninger og uteområder. 

IKT og velferdsteknologi er prioriterte områder i handlingsplanen. Regjeringen viser til at de gjennom 
en målrettet IKT-politikk ønsker å legge grunnlaget for en brukerrettet, effektiv og omstillingsdyktig 
forvaltning samt økt verdiskapning og deltakelse for alle. Universell utforming anses som en helt 
sentral del av disse prioriteringene. I satsingen på IKT legges det bl.a. vekt på å øke befolkningens 
digitale deltakelse og kompetanse gjennom programmet Digidel, som går fra 2015 til 2017.  

Utgangspunktet for satsingen på velferdsteknologi er Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens 
omsorg. Av handlingsplanen fremgår det at Regjeringen vil utnytte mulighetene som ligger i 
teknologiske hjelpemidler som mobil helseteknologi, velferdsteknologi og dialogtjenester.  

Barne- og likestillingsdepartementet er koordinerende departement for handlingsplanen med spesielt 
ansvar for problemstillinger og tiltak som går på tvers av sektorer. Sektoransvarsprinsippet er 
grunnleggende for gjennomføring av tiltakene i planen, dvs. at departementene har ansvar for 
inkludering og gjennomføringen på sine sektorområder. 

3.2 Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen ble innført i januar 2012. Bakgrunnen for reformen var erkjennelsen av at 
helse- og omsorgstjenestene var blitt for fragmenterte og var i ferd med å bli for kostbare. Det var 
bred politisk enighet om utfordringsbildet som lå til grunn for samhandlingsreformen, der det ble pekt 
på særlig tre hovedutfordringer: 

− Pasienter og brukeres behov for koordinerte tjenester ble ikke besvart godt nok 
− Tjenestene var preget av for lite fokus på forebygging og for mye vekt på behandling av 

sykdom 
− Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true 

samfunnets økonomiske bæreevne 

 
På regjeringens hjemmesider7 oppsummeres samhandlingsreformen slik:  

− Viser vei framover - gir helsetjenesten ny retning  
− Forebygge framfor bare å reparere  
− Tidlig innsats framfor sen innsats  
− Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen  
− Flytte tjenester nærmere der folk bor  
− Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem  
− Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok  
− Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning 

Virkemidlene i reformen har hatt som mål å bidra til en mer helhetlig tjeneste, økt fokus på 
forebygging, og at mer skal gjøres i kommunene når dette gir bedre kvalitet og kostnadseffektivitet. 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utgir Helsedirektoratet årlig en 
samhandlingsstatistikkrapport. Rapportene viser at utviklingen så langt er i tråd med reformens 
                                                      
6 Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015–2019, Barne- og 
likestillingsdepartementet: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/48ed7783842b410881a7da36ab530c72/no/pdfs/regjeri
ngens-handlingsplan-uu.pdf    

7 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--og-omsorgstjenester-i-
kommunene/samhandlingsreformen-i-kortversjon1/id650137/  
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intensjoner. Samarbeidsavtaler er et sentralt virkemiddel for å bidra til at tjenestene blir mer 
samordnet, mer likeverdighet mellom partene og til utvikling av samhandlingskultur.  

Det har imidlertid vært påpekt at reformen har ført til mer oppstykkede pasientforløp, noe som er 
særlig uheldig for pasienter med sammensatte behov. Dette er særlig uheldig for eldre som skrives ut 
tidligere fra spesialisthelsetjenesten enn tidligere. Pasientene som skrives ut til kommunale tjenester 
oppfattes som sykere, og det er en viss økning i antallet reinnleggelser. Dette kan skyldes at noen 
pasienter skrives ut for tidlig, at den helsefaglige kompetanse i kommunene ikke er tilstrekkelig 
og/eller at oppfølgingen ved utskrivning ikke er god nok.8 Samarbeidet mellom sykehus og kommuner 
om helhetlige og gode pasientforløp og kompetanseutveksling er en vesentlig faktor for å lykkes med 
samhandlingsreformen. Undersøkelser viser likevel at sentral informasjon om pasienter som ble 
utskrevet fra spesialisthelsetjenesten var mangelfull og kom for sent til kommunene for å kunne 
tilrettelegge gode pasientforløp.9 Helsetilsynet avdekket også tilfeller der det manglet hjelpemidler når 
pasienten kom hjem. Riksrevisjonens undersøkelse10 av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten 
etter innføringen av samhandlingsreformen peker på at kapasitet og kompetansen i 
kommunehelsetjenestene kun har blitt styrket i begrenset grad selv om kommunene har fått nye og 
mer krevende brukergrupper. 

3.2.1 Betydningen av samhandlingsreformen for hjelpemiddelområdet 

Samhandlingsreformen legger opp til en ny kommunerolle som i større grad skal ta ansvar for helsen 
til innbyggerne gjennom forebyggende og helsefremmende tiltak og gjennom å ta mer ansvar for 
helhetlige pasientforløp der folk bor. Det fremgår av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester at 
samarbeidsavtalene som et minimum skal omfatte retningslinjer for samarbeid i tilknytning til 
innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige 
og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester.    

På oppdrag fra KS, har IRIS Samfunnsforskning i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin 
(NSDM) gjennomført en undersøkelse om hvordan samhandlingsreformens ordning med kommunal 
betaling fra dag én for utskrivningsklare pasienter påvirker tjenestetilbudet innenfor pleie- og 
omsorgssektoren i kommunene. Undersøkelsen viser at pasienter som i dag er på sykehjem, brukere 
i omsorgsbolig og brukere som bor hjemme, er sykere enn før samhandlingsreformen ble innført.11 
Dette innebærer at terskelen for å få sykehjemsplass har blitt høyere. Det administrative apparatet 
som må settes i sving når nye brukere meldes utskrivningsklare er spesielt stort hvis pasienten skal 
rett hjem og behandlingen er tidsbegrenset. Mye skal koordineres på kort tid med personell, 
medisiner og hjelpemidler. Særlig informantene i de små kommunene melder om større utfordringer 
med å ha nødvendige medisiner og hjelpemidler på plass når tempoet i utskrivningene er skrudd opp. 
Det etterlyses at sykehusene tar et større ansvar for å sikre at medisiner og hjelpemidler er på plass 
når pasienten kommer til sin bostedskommune. I tråd med dette, peker også andre undersøkelser 
(Helsetilsynet og Riksrevisjonen) på at samhandlingen mellom sykehus og kommune har et stort 
forbedringspotensial, der informasjonsflyt om sentrale forhold rundt pasientens helse og situasjon må 
bedres. Agenda Kaupang finner i sin undersøkelse at en del kommuner opplever situasjoner der 

                                                      
8 Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet  

9 Helsetilsynet (2016) "Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om 
utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Informasjonen var mangelfull og 
kom ofte for sent", rapport fra Helsetilsynet 1/2016 

10 Riksrevisjonen (2016) "Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i 
helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen", Dokument 3:5 (2015–2016) 

11 IRIS (2014) "Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet ", 
rapport IRIS - 2014/382 
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brukere må gis et alternativt tilbud fordi det ikke er nødvendige hjelpemidler tilgengelige på kort 
varsel. Dette gjelder særlig i de store kommunene.  

Gjennom en uformell spørrerunde ved noen hjelpemiddelsentraler om hvordan 
samhandlingsreformen konkret har fått konsekvenser for hjelpemiddelsentralene, rapporterer de 
tilbake at de fleste behov for hjelpemidler etter utskriving fra sykehus vil være kortvarige, og derfor 
ikke hjelpemiddelsentralens ansvar. Hjelpemidler som brukerne trenger rett etter en utskrivning fra 
sykehus dekkes med andre ord hovedsakelig via kommunens korttidslager for å imøtekomme 
kravene om akutt og rask levering i forbindelse med hastesaker. I de sakene der det er varig behov 
for hjelpemidler, har hjelpemiddelsentralenes rutiner blitt justert for å imøtekomme behovet i så stor 
grad som mulig. Samhandlingsreformen legger til grunn at samhandlingen skal bli bedre slik at de 
tilretteleggingstiltakene som kreves ved utskriving er klar når bruker kommer hjem.  

3.3 NAV-reformen 
NAV-reformen (2006) er primært en organisasjons- og forvaltningsreform. Reformen hadde i 
utgangspunktet to organisatoriske hovedelementer:  

− En ny statlig etat gjennom sammenslåing av daværende trygdetaten og Aetat. De statlige 
virkemidlene i arbeids- og velferdspolitikken som gjaldt arbeidsrettet bistand og 
inntektssikring ble dermed samlet i en organisasjon, Arbeids- og velferdsetaten.  

− Nye arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor) på kommunenivå, basert på et forpliktende 
samarbeid (partnerskap) mellom stat og kommune formalisert gjennom lov og lokale 
partnerskapsavtaler mellom Arbeids- og velferdsetaten og den enkelte kommune.  

I forlengelsen av NAV-reformen, som et andre trinn i reformprosessen, ble det foretatt endringer i en 
del av virkemidlene til den nye arbeids- og velferdsforvaltningen, den såkalte "Innholdsreformen". 
Endringene ble lagt frem i St.meld. nr. 9 (2006–2007) Arbeid, velferd og inkludering som en samlet 
strategi for å styrke sysselsettingen og inkluderingen av personer som hadde falt ut eller var i ferd 
med å falle ut av arbeidslivet. Bakgrunnen var for det første en erkjennelse av at gjennomføringen av 
arbeids- og velferdspolitikken utover på 1990-tallet ikke hadde god nok måloppnåelse. Altfor mange 
personer i yrkesaktiv alder sto helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottok stønad i stedet for å 
komme i ordinært arbeid. Og for det andre, at organiseringen av velferdstjenestene ble oppfattet å 
være lite brukervennlig. Personer med behov for ulike former for bistand møtte en fragmentert 
forvaltning som ikke maktet å gi den koordinerte og helhetlige bistanden som disse brukerne trengte. 
Det ble formulert tre hovedmål for NAV-reformen:  

− Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad  
− Enklere for brukerne og tilpasse tjenestene til brukernes behov  
− En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 

3.3.1 Status for NAV-reformen – flere i arbeid og færre på stønad 

NAV-reformen har vært gjenstand for en omfattende forskningsbasert evaluering, både av hvordan 
reformen er blitt gjennomført og av effekter knyttet til de tre hovedmålene. Det er vanskelig å måle 
effekten av NAV-reformen i relasjon til målet om flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, i og 
med at vi ikke vet hva som ville vært resultatet uten reformen. Kort oppsummert viste de første 
effektevalueringene at etablering av NAV-kontor samlet sett ikke synes å ha bidratt til at flere kom i 
arbeid i løpet av selve reformperioden, sammenliknet med situasjonen før reformen. Men ettersom 
undersøkelsen er gjort i en periode der NAV-kontorene ble etablert, er det ikke klart i hvilken grad 
resultatene er påvirket av selve prosessen med å etablere NAV-kontorene.12 En av indikatorene som 
benyttes for å belyse den arbeidsrettede innsatsen på NAV-kontorene er overgang til arbeid for 

                                                      
12 Meld. St. 33 (2015–2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet 



Side 21 av 141 

arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne.13 Denne statistikken er ikke direkte 
sammenliknbar med dataene fra effektevalueringen, og påvirkes – i motsetning til resultatene fra 
effektevalueringen – bl.a. av utviklingen på arbeidsmarkedet. I 2015 var overgangen til arbeid for 
arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne på hhv. 59 pst. og 42 pst.14 Overgangen til 
arbeid har vært relativt stabil for personer med nedsatt arbeidsevne, med relativt små endringer rundt 
42–44 pst. fra år til år. 

NAV- reformen skulle også bidra til færre på stønad. Andelen mottakere av helse-, sosial- og 
arbeidsrelaterte ytelser i yrkesaktiv alder har vært nokså stabil de siste 20 årene, på om lag 20 pst.15 
NAV- meldingen påpeker at selv om det samlede trygdeforbruket i perioden har vært stabilt, er 
sammensetningen endret ved en sterk reduksjon i uttaket av arbeidsledighetstrygd utover på 1990-
tallet og en tilsvarende vekst i forbruket av helserelaterte trygdeytelser. Korrigert for endringer i 
befolkningens alderssammensetning er imidlertid det helserelaterte trygdeforbruket stabilt det siste 
tiåret. Utflatingen av veksten skjer imidlertid med utgangspunkt i et høyt nivå sett i et internasjonalt 
perspektiv. Når det gjelder uføretrygd topper Norge statistikken blant de europeiske landene.16  

Sysselsettingsandelen blant personer med nedsatt funksjonsevne er lav, og det har kun skjedd små 
endringer over tid.17 Andelen sysselsatte blant mennesker med nedsatt funksjonsevne i yrkesaktiv 
alder utgjorde 43 pst. av befolkningen i 2015, mot 74 pst. i hele befolkningen. For ytterligere omtale 
av mennesker med nedsatt funksjonsevne sin arbeidstilknytning, se kapittel 9.  

Regjeringen satte i mars 2014 ned en ekspertgruppe for å få en helhetlig gjennomgang av arbeids- og 
velferdsforvaltningen. Sigrun Vågeng ledet ekspertgruppens arbeid. Ekspertgruppen la frem en 
delrapport i september 2014 og en sluttrapport i april 2015. 

I sluttrapporten "Et NAV med muligheter", som ble levert i april 2015, ser ekspertgruppen på hvordan 
brukermøtene knyttet til de arbeidsrettede tjenestene i NAV-kontoret kan forbedres for å øke 
overgangen til arbeid. Ekspertgruppen legger særlig vekt på at verdien i arbeids- og 
velferdsforvaltningens arbeidsrettede tjenester skapes i møtet mellom NAV lokalt, brukeren og et 
lokalt/regionalt arbeidsmarked. Ekspertgruppen peker på en strategisk retning i fem hovedpunkter:  

− Rykke nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiver  
− Større lokal frihet til å tilpasse tjenester til brukerens behov  
− Mindre styring og mer ledelse  
− Økt oppmerksomhet på brukeren, ikke på system  
− Sikre kunnskapsbaserte tjenester og kompetanse i møte med brukerne  

Meld. St. 33 (2015–2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet ble lagt frem for Stortinget våren 
2016. Meldingen handler om hvordan Regjeringen vil videreutvikle arbeids- og velferdsforvaltningen 
slik at den blir bedre i stand til å nå målene i arbeids- og velferdspolitikken. Med utgangspunkt i 
forslagene fra ekspertgruppen som har gjennomgått arbeids- og velferdsforvaltningen drøfter 
meldingen tiltak med sikte på å:  

− Styrke og videreutvikle de arbeidsrettede tjenestene både for arbeidsgivere og arbeidssøkere 

                                                      
13 Personer med nedsatt arbeidsevne er en betegnelse arbeids- og velferdsforvaltningen benytter for 
brukere som på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale årsaker mottar eller skal motta spesiell 
oppfølging. Denne gruppen omfatter personer som har gjennomført en arbeidsevnevurdering i 
arbeids- og velferdsforvaltningen, som konkluderer med et betydelig behov for innsats for at personen 
skal komme i jobb. 
 
14 Årsrapport 2015, Arbeids- og velferdsdirektoratet 

15 Meld. St. 33 (2015–2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet  

16 Meld. St. 33 (2015–2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet 

17 Rapport for 2016: "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk", 
rapportering fra faggruppen for IA-avtalen 
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− Sikre utvikling av mer brukerrettede tjenester som er effektive, målrettede og bidrar til gode 
opplevelser for brukerne av NAV-kontoret  

− Gi NAV-kontorene økt myndighet og handlefrihet  

De arbeidsrettede tjenestene skal videreutvikles bl.a. gjennom tettere kontakt med arbeidsgiverne og 
et styrket samarbeid med bemanningsbransjen. Det skal legges mer vekt på kvalitet og resultater for 
arbeidssøkerne, og mindre på telling av tiltaksplasser. Tiltak for at de brukerrettede tjenestene skal bli 
mer effektive og målrettede er bl.a. flere selvbetjeningsløsninger og videreutvikling av kanalstrategien, 
noe som skal bidra til å frigjøre ressurser til arbeidsrettet oppfølging. Arbeids- og velferdsforvaltningen 
skal gis mer handlingsrom ved at NAV-kontorene får økt myndighet og handlingsfrihet. Det skal være 
mindre detaljstyring og mer vekt på ledelse, og det skal bli større lokal frihet til å velge tiltak basert på 
individuelle behov.  

3.3.2 Betydningen av NAV-reformen for hjelpemiddelområdet 

Som nevnt er et av hovedformålene med NAV-reformen å få flere i arbeid og aktivitet, samt å få en 
mer helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning. Reformen gir dermed grunnlag for et enda tettere 
samarbeid mellom hjelpemiddelsentralene og de arbeidsrettede tjenestene enn tilfellet var da dette lå 
under hhv. trygdeetaten og Aetat. Organisasjonsendringen som følge av NAV- reformen gir 
muligheter for mer enhetlig bistand til personer med tilretteleggingsbehov der bl.a. flere virkemidler 
innrettet mot å få funksjonshemmede over i arbeid kan ses mer i sammenheng, jf. kapittel 9.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporterer at hjelpemiddelsentralene arbeider systematisk for å til et 
tettere samarbeid med NAV- kontorene om enkeltsaker. Direktoratet rapporterer videre at 
samarbeidet har ført til økt kunnskap om de ulike enhetenes kompetanse, muligheter og virkemidler, 
og at dette samarbeidet kommer brukeren til gode ved at det blir gjort bedre individuelle vurderinger. 
Evalueringer som omhandler NAV-reformen har i liten grad belyst hvorvidt økt samarbeid mellom 
hjelpemiddelsentralene og NAV-kontoret har bidratt til at flere med nedsatt funksjonsevne kommer i 
arbeid. Alle hjelpemiddelsentralene samarbeider med NAV Fylke og NAV-kontor om tilretteleggings- 
og oppfølgingsavtalen og arbeidet med Jobbstrategien. Sintef påpeker imidlertid at målgruppen for 
Jobbstrategien, slik den ser ut i virkeligheten, ikke har invitert til det store samarbeidet med 
hjelpemiddelsentralene.18  

3.4 Kommunereformen 
Regjeringen har tatt initiativ til en kommunereform. Målet for reformen er å sikre gode og likeverdige 
tjenester til innbyggerne, en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og 
økonomisk robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati.19  

Bakgrunnen for reformen er bl.a. at svekkede økonomiske rammebetingelser, den demografiske 
utviklingen med en høyere andel eldre, en sterk vekst i kommunenes oppgaver og ansvar samt 
behovet for en mer samordnet planlegging, legger press på kommunenes kapasitet og kompetanse. 
Regjeringen viser til at vi står overfor utviklingstrekk og utfordringer som peker i retning av og 
forsterker behovet for at kommunene må bli større for å ivareta sine oppgaver i fremtiden.20 Færre og 
større kommuner vil ifølge Regjeringen kunne bidra til å opprettholde og videreutvikle kommunenes 
muligheter til å gi gode tjenester til innbyggerne og en god samfunnsutvikling. 

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer 
robuste. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte 

                                                      
18 Solveig Osborg Ose, Roland Mandal og Karin Dyrstad (2015) "Samarbeid og kommunikasjon 
rundt IA‐avtalen og Jobbstrategien", SINTEF Teknologi og samfunn 

19 Prop. 95 S (2013–2014) Kommuneproposisjonen 2015 

20 Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017 
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oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige 
frivillige oppgaver. Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt 
prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. 
Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning.  

Regjeringen foreslår også en regionreform som skal skape sterkere regioner. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet la 5. april 2016 frem Meld. St. 22 (2015–2016) om nye folkevalgte 
regioners rolle, struktur og oppgaver.21  

3.4.1 Status for strukturreformen 

I kommuneproposisjonen for 2017 redegjøres det for status når det gjelder 
kommunesammenslåinger.22 Det er lagt til rette for at kommunene som har ønsket å være tidlig ute i 
reformen skulle ha et eget løp. Elleve av dagens kommuner blir til fem kommuner i reformens første 
løp. Den første kommunen, nye Sandefjord kommune, ble slått sammen fra 1. januar 2017. De øvrige 
sammenslåingene vil tre i kraft fra 1. januar 2018. 

1. juli 2016 var fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. 
Kommuner som ikke var helt ferdige med prosessen, fikk mulighet til å fullføre i løpet av høsten. 
Minstekravet til vedtak er om og eventuelt hvem kommunen ønsker å slå seg sammen med. Per 30. 
november 2016 har 145 kommuner gjort positive vedtak om sammenslåing.  

Ved behandlingen av Prop. 121 S (2014–2015) Kommuneproposisjonen 2016, jf. Innst. 375 S (2014–
2015), fattet Stortinget et anmodningsvedtak om at regjeringen skal sørge for at fylkesmennene 
kommer med sin tilrådning om kommunestrukturen i fylket etter at kommunene har gjort sine vedtak 
innen 1. juli 2016. I tråd med dette skulle fylkesmannen innen 1. oktober 2016 oppsummere og 
vurdere om vedtakene er i tråd med målene for reformen, og gi en tilrådning om fremtidig 
kommunestruktur i fylket.  

Regjeringen vil fremme forslag til endringer i kommunestrukturen for Stortinget våren 2017. 
Kommunene som foreslås sammenslått vil i hovedsak bli slått sammen med virkning fra 1. januar 
2020, eventuelt 1. januar 2019 etter lokale ønsker. 

3.4.2 Nye oppgaver til større kommuner 

Regjeringen skriver i Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større 
kommuner at en endret kommunestruktur med større kommuner vil legge grunnlaget for å kunne 
overføre flere oppgaver til kommunene. I denne meldingen la Regjeringen frem sine forslag til 
oppgaver som kan overføres til kommunene. Stortinget behandlet meldingen 9. juni 2015 på grunnlag 
av Innst. 333 S (2014–2015). Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen sluttet seg i hovedsak til 
meldingens forslag om oppgaveoverføringer. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte våren 2016 forslag om nye oppgaver til 
kommunene på høring.23 Regjeringen tar videre sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget 
våren 2017, samtidig med forslag om ny kommunestruktur og nytt regionalt nivå.  

                                                      
21 Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver 

22 Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017 

23 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) Høringsnotat om nye oppgaver til større 
kommuner: https://www.regjeringen.no/contentassets/a5e831ee73104532b04db18faee7bae1/ 
horingsnotat-nye-oppgaver-til-storre-kommuner-til-publisering-korrigert.pdf 
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Hjelpemidler 
I Meld. St. 14 (2014–2015) foreslås det at ansvaret for basishjelpemidler kan overføres til større 
kommuner. Det vises til at forslaget langt på vei er i tråd med anbefalingene fra Ekspertutvalget for 
kommunereformen.24 Utvalget mente at ansvaret for hjelpemidler til varige behov kan overføres til 
kommuner med mer enn 15 000–20 000 innbyggere. Gruppen mente at det imidlertid er behov for 
nærmere utredning av hvordan utfordringene knyttet til lager, logistikk og kompetanse i kompliserte 
saker kan håndteres, herunder hjelpemiddelsentralenes rolle. 

Under Stortingets behandling av meldingen, jf. Innst. 333 (2014–2015), viser kommunal- og 
forvaltningskomiteens flertall til at ansvaret for hjelpemidler allerede delvis er et kommunalt ansvar og 
at brukerne trenger et helhetlig tilbud. Det vises til at målet for en videre utredning er å finne en 
naturlig balanse mellom statlig og kommunalt ansvar. Komiteen understreker at hensynet til brukerne 
skal stå i fokus for den løsningen som blir valgt. 

I høringsnotatet som er sendt ut våren 2016 vises det til at videre drøftinger knyttet til dette forslaget i 
første omgang vil skje av ekspertutvalget som skal foreta en helhetlig gjennomgang av 
hjelpemiddelpolitikken.  

Tilskudd til tilpasning av bolig 
Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne får tilpasset 
boligen til sine behov. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den mer egnet når det oppstår nedsatt 
funksjonsevne.  

Tilskudd gis til husstander som har personer med nedsatt funksjonsevne og eldre som har behov for 
å tilpasse boligen sin. Ordningen er økonomisk behovsprøvd. Kommunene kan vurdere tilskudd til 
tilpasning i sammenheng med Husbankens øvrige økonomiske virkemidler samt andre statlige eller 
kommunale virkemidler som bidrar til at funksjonshemmede og eldre i størst mulig grad skal kunne bo 
hjemme og motta tjenester i eget hjem.  

I høringsnotatet som ble sendt ut våren 2016 foreslår Kommunal- og moderniseringsdepartementet at 
ansvaret for den personrettede delen av tilskudd til tilpasning av bolig overføres til kommunene. Rent 
teknisk gjøres dette gjennom å innlemme tilskuddsordningen i rammetilskuddet til kommunene. 
Kommunene får etter forslaget en lovpålagt plikt til å vurdere søknader om tilpasningstilskudd. Denne 
plikten er foreslått hjemlet i bustøttelova.  

Det vises i høringsnotatet til at en overføring av oppgaven kan gi flere fordeler. For det første får 
kommunene et mer helhetlig ansvar for den boligsosiale politikken slik at de i større grad kan se 
lokale boligsosiale utfordringer i sammenheng med andre velferdsområder. For det andre blir det mer 
forutsigbart for kommunene hvilke ressurser som står til rådighet. For det tredje blir det en forenkling 
for kommunene når de ikke må søke Husbanken om tilskuddsmidler. 

Rehabilitering 
Kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for habilitering og rehabilitering følger av helse- og 
omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Det statlige og det kommunale ansvaret er 
nærmere utdypet i en egen forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 
Spesialisthelsetjenesten skal sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av brukere med behov 
for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende skal kommunen sørge for at 
alle som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov for sosial, 
psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Videre skal det regionale helseforetaket bl.a. 
sørge for råd og veiledning til kommunen om opplegg for enkeltpasienter, og råd og veiledning til 
ansatte i kommunen. 

                                                      
24 Ekspertutvalg for kommunereformen (2014) "Kriterier for god kommunestruktur", sluttrapport, 
desember 2014  
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Selv om det i lovgivningen opereres med et entydig skille mellom tjenestenivåenes ansvar, vil 
tjenestenivåenes ansvar og oppgaver endre seg noe over tid, bl.a. på grunn av faglig og teknologisk 
utvikling og helsepolitiske mål. I praksis er det ofte også slik at avklaring av ansvar og oppgaver ikke 
kan avgrenses til et spørsmål om "enten eller". Mange av de som mottar mesteparten av tjenestene 
fra kommunen, har i tillegg behov for samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten.  

Ekspertutvalget for kommunereformen skrev i sin sluttrapport at kommuner med en 
minimumsstørrelse på 15 000–20 000 innbyggere kan overta alt ansvar for habilitering og 
rehabilitering. I Meld. St. 14 (2014–2015) foreslo Regjeringen at større kommuner kan få et større 
ansvar for rehabiliteringstjenester som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten. I 
primærhelsetjenestemeldingen25 vises det til at det vil være fordeler ved å samle en større del av 
rehabiliteringsansvaret i kommunene. Overføring av ansvar til kommunene vil bl.a. kunne gi bedre og 
mer helhetlige løsninger for pasienter og brukere ved at kommunene kan se rehabilitering i 
sammenheng med de øvrige kommunale tjenestene. Det vil også gi kommunene sterkere insentiver 
til å satse mer på forebygging og rehabilitering i hjemmet. Større kommuner kan få et større ansvar 
innen rehabilitering som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten. I det videre arbeidet med 
kommunereformen skal det utredes nærmere hvilke oppgaver innen rehabilitering større kommuner 
skal få et større ansvar for, samt i hvilken form en slik ansvarsendring skal skje. 

3.4.3 Betydningen av kommunereformen for hjelpemiddelområdet 

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer 
robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle 
lovpålagte oppgaver, og gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn som 
ivaretar viktige frivillige oppgaver. Ifølge Regjeringen vil en endret kommunestruktur med større 
kommuner legge grunnlaget for å kunne overføre flere oppgaver til kommunene.  

Det er grunn til å vurdere ansvarsdelingen mellom stat og kommune på hjelpemiddelområdet i lys av 
kommunereformen. Det følger av dette utvalgets mandat at utredningen skal inkludere en vurdering 
av den mest hensiktsmessige ansvarsdelingen mellom stat og kommune når det gjelder stønad til 
hjelpemidler, og at den må ses i sammenheng med Regjeringens forslag i Meld. St. 14 (2014–2015), 
hvor det foreslås at ansvaret for basishjelpemidler kan overføres til større kommuner. 

Både innenfor rehabilitering og tilrettelegging av bolig foreslår Regjeringen å overføre ansvar fra stat 
til kommune. Forslaget om å overføre ansvaret for tilskudd til tilpasning av bolig fra Husbanken til 
kommunene gir kommunene et mer helhetlig ansvar for den boligsosiale politikken. Samtidig har 
folketrygden et ansvar for individuelle hjelpemidler og tilrettelegging av bolig som grenser opp mot 
dette.   

 

 

 

 

 

  

                                                      
25 Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 
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4 Sentrale utredninger på hjelpemiddelområdet og andre 
politikkområder 

Holte-utvalget foretok i NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering en helhetlig 
gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. Noen av utvalgets 
forslag er gjennomført, men utredningen er ikke fulgt opp overfor Stortinget som en egen sak. Etter at 
Holte-utvalget la frem sin innstilling, har det vært gjennomført flere andre utredninger på tilgrensende 
områder som har betydning for hjelpemiddelpolitikken. Dette er bl.a. NOU 2011:11 Innovasjon i 
omsorg og NOU 2011:15 Rom for alle. Utredningene er fulgt opp gjennom hhv. Meld. St. 29 (2012–
2013) Morgendagens omsorg og Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje – bu – leve. Arbeidene legger 
viktige premisser for fremtidens omsorgsutfordringer. Det fremgår av mandatet at utvalget skal foreta 
en samlet vurdering som baserer seg på de vurderinger som er gjort i disse utredningene. I dette 
kapitlet gis det en oppsummering av utredningene og oppfølgingen av disse.  

4.1 Hjelpemiddelområdet 

4.1.1 NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – Et helthetlig hjelpemiddeltilbud 

I NOU 2010:5 foretok Holte-utvalget en bred gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering 
på hjelpemiddelområdet. De kom med en rekke forslag til endringer og forbedringer på området.  

Utvalget identifiserte følgende reformbehov som de viktigste: 

− Økt brukermedvirkning, større valgfrihet og forenkling 
− Et mer robust og fleksibelt system i lys av samfunnsutviklingen 
− Harmonisering av virkemidler for å oppnå mer helhetlige løsninger 
− Bedre arbeidsretting av virkemidler på hjelpemiddelområdet 
− Kompetanseløft gjennom satsing på forskning, utvikling og innovasjon 

 

Forslag for å styrke sektoransvaret 
Utvalgets forslag til endringer i hjelpemiddelforvaltningen bygget i stor grad på 
sektoransvarsprinsippet. Deres vurdering var at plasseringen av det særskilte ansvaret for stønader til 
hjelpemidler i folketrygdloven skaper uklarheter og gråsoner. Utvalget mente at et sterkere og 
tydeligere sektoransvar vil kunne bidra til mer helhetlige løsninger og mer rasjonell utnyttelse av 
ressursene. I tråd med dette foreslo utvalget en rekke konkrete endringer som skulle styrke 
sektoransvaret, og foreslo samtidig at det ble nedsatt et lovutvalg med oppgave å utrede fremtidig 
lovgivning.  

Ansvaret for basishjelpemidler i dagliglivet ble foreslått overført til kommunene. Etter utvalgets syn 
måtte det være en målsetning at en ansvarsoverføring i størst mulig grad reduserte dagens skille 
mellom hjelpemidler til midlertidige og varige behov, samt skillet mellom basishjelpemidler til brukere i 
institusjon og hjemmeboende, herunder boende i omsorgsboliger. Utvalget la til grunn at en 
overføring i første rekke ville medføre endringer med hensyn til finansiering, anskaffelser, lager og 
logistikk samt ansvar for gjenbruk. Det ble anbefalt at staten fortsatt skulle ha ansvar for å 
gjennomføre anskaffelsesprosessen, forutsatt at dette var et ønske fra kommunenes side. 

Utvalget tilrådde at forslaget ble utredet nærmere, og anbefalte herunder at man ved en overføring 
må se på de samlede offentlige kostnadene og ikke på folketrygdens utgifter isolert. En 
ansvarsoverføring burde etter utvalgets mening ses i sammenheng med det ansvaret kommunene 
allerede har når det gjelder midlertidige behov. En overføring måtte videre ikke skape nye gråsoner 
mellom stat og kommune i forhold til uklarheter i ansvarsforholdene overfor brukerne. En modell rundt 
innkjøpssamarbeidet forutsettes utarbeidet i et nærmere samarbeid mellom staten og representanter 
for kommunesektoren. En slik justering av dagens modell når det gjelder finansieringsansvaret for 
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basishjelpemidler, sto etter utvalgets syn ikke i motsetning til at samarbeidet mellom 
hjelpemiddelsentraler og kommuner på hjelpemiddelområdet opprettholdes også i et fremtidig system.  

Folketrygdloven gir rett til visse typer opplæringstiltak i dagliglivet til personer med sansetap. Ansvaret 
for ulike typer opplæringstiltak følger imidlertid også av annen lovgivning, og utvalget pekte på at det 
overlappende ansvaret medfører fare for ansvarsfraskrivelse. På denne bakgrunn foreslo de en 
opprydning på feltet ved en tydeliggjøring av at kommunen og spesialisthelsetjenesten har et helhetlig 
ansvar for opplæring, habilitering og rehabilitering for alle typer funksjonsnedsettelser.  

Utvalget viste til at Arbeids- og velferdsetaten i liten grad har mulighet til å faglig overprøve 
søknadene eller rekvisisjonene som gjelder høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Dette 
medfører etter utvalgets vurdering svak kontroll knyttet til utbetalingen. Utvalgets flertall foreslo derfor 
at vedtaks- og finansieringsansvaret for høreapparater og ortopediske hjelpemidler legges til 
spesialisthelsetjenesten.  

Videre ble det foreslått å tydeliggjøre opplæringsmyndighetenes ansvar for opplæring og 
tilrettelegging i barnehage- og opplæringsloven og spesialisthelsetjenestens ansvar for 
behandlingshjelpemidler i og utenfor institusjon i spesialisthelsetjenesteloven.  

Forslag knyttet til tilrettelegging av bolig 
Utvalget vurderte at det er behov for ordninger som representerer forutsigbarhet og klare rettigheter 
for brukerne og hvor løsninger ikke velges ut fra finansieringsmulighetene i enkelttilfeller. Trappeheis 
og løfteanordninger bør etter utvalgets mening ses på som bygningsmessige endringer og 
tilrettelegging av bolig som hører inn under Husbankens ansvarsområde.  

Det er et kommunalt ansvar å medvirke til å skaffe egnet bolig. Utvalget påpekte at boligrådgivning i 
den forbindelse er helt avgjørende for hvorvidt brukere får den hjelpen de har krav på. De foreslo en 
styrking av retten til bistand fra kommunen til de som ikke er i stand til å skaffe seg tilrettelagt bolig 
selv.  

Utvalget mente at berørte departementer så snart som mulig bør utrede en mer helhetlig løsning på 
området. Det blir etter utvalgets vurdering viktig å finne fremtidsrettede ordninger som i størst mulig 
grad legger til rette for varige løsninger fremfor midlertidige. 

Forslag knyttet til hjelpemidler i arbeidslivet 
For å styrke Arbeids- og velferdsetatens arbeid med et mer inkluderende arbeidsliv for personer med 
nedsatt funksjonsevne, foreslo utvalget å overføre stønader etter folketrygdloven til bedring av 
funksjonsevnen i arbeidslivet, tilretteleggingstilskuddet og funksjonsassistentordningen til en "ny" 
arbeidsmarkedslov. Det var en forutsetning for forslaget at retten til arbeidshjelpemidler ikke svekkes. 
Forslaget skulle bidra til at virkemidler knyttet til tilrettelegging i arbeidslivet for personer med nedsatt 
funksjonsevne bedre kan ses i sammenheng med de øvrige arbeidsrettede virkemidlene. Samtidig 
fremhevet utvalget et behov for at hjelpemiddelsentralenes rolle som et ressurs- og kompetansemiljø 
overfor arbeidslivet styrkes samt at det må sikres at hjelpemiddelsentralenes kompetanse om 
hjelpemidler og tilrettelegging inngår i de brukerrettede prosessene for å få flere med 
funksjonsnedsettelser over i ordinært arbeid.  

Utvalget foreslo videre flere enkelttiltak knyttet til hjelpemidler i arbeidslivet: 

− Utvide målgruppen for tilretteleggingstilskuddet slik at det kan gis til alle virksomheter 
uavhengig av om de er IA-virksomheter eller ikke  

− Vurdere rett til hjelpemidler for personer som deltar i tiltaket varig tilrettelagt arbeid 
− Utvide og lovfeste forsøksordningen med funksjonsassistent i arbeidslivet 
− Lovfeste forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser 

Øvrige forslag 
Utvalget foreslo at det opprettes et rådgivende ekspertorgan som kan følge utviklingen på området. Et 
slikt ekspertorgan skulle bidra i utforming og kvalitetssikring av grunnlaget for beslutninger om hvilke 
hjelpemidler det offentlige skal gi støtte til. Ekspertorganet kunne også uttale seg om hvor det kunne 
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være aktuelt å gi tilskudd som alternativ til utlån. Utvalget tilrådde at brukerorganisasjonene var 
representert i et slikt organ.  

Det ble videre foreslått å gi brukerne større valgfrihet og åpne for mer fleksible løsninger gjennom økt 
bruk tilskudd. Tilskudd ble vurdert som aktuelt for både enkle og mer teknologisk avanserte 
hjelpemidler. Det ble imidlertid lagt til grunn at de brukerne som ønsket det fortsatt skulle kunne låne 
hjelpemidler.  

Utvalget viste til rapporter om at inaktivitet i økende grad fører til livsstilsykdommer og dårlig helse, og 
foreslo at aldersgrensen på 26 år for aktivitetshjelpemidler og utstyr til trening, stimulering og lek 
oppheves. 

Utvalget mente at det som ledd i en videreutvikling av området er behov for en samlet tilnærming til 
kompetanse, forskning og innovasjon på hjelpemiddelområdet. På denne bakgrunn tilrådde utvalget 
at det utarbeides en nasjonal strategi for kompetanse, forskning og innovasjon for hjelpemidler.  

4.1.2 Oppfølgingen av NOU 2010:5 

Holte-utvalgets rapport ble sendt på en bred høring. Mange av forslagene møtte stor motstand i 
høringsrunden. Det klart overveiende flertallet av høringsinstansene var negative til forslaget om å i 
større grad legge sektoransvarsprinsippet til grunn for organiseringen av hjelpemiddelområdet. 
Forslagene knyttet til sterkere sektoransvar ble særlig kritisert av brukerorganisasjonene. Det ble vist 
til at prinsippet vil kunne få negative konsekvenser for brukerne gjennom fragmentering av ansvar, at 
brukerne må forholde seg til flere steder, fare for geografiske ulikheter i tilbud og at brukerne mister 
spesialisert bistand fra hjelpemiddelsentralene. I tillegg viste flertallet av kommunene og mange 
brukerorganisasjoner til administrative ulemper, herunder dårlig ressursutnyttelse og økt byråkrati 
som følge av mer fragmentert ansvar. Kommunene og brukerorganisasjonene uttrykte også sterk 
bekymring for at finansieringen vil gå fra overslagsbevilgning til rammefinansiering.  

Brukerorganisasjonene og flertallet av interesse- og bransjeorganisasjonene var negative til forslaget 
om å overføre ansvaret for basishjelpemidler til kommunene. Hovedbegrunnelsen var at det vil 
svekke brukernes rettigheter. KS viste til at man er fornøyd med dagens system og at det bør 
videreføres uten endringer.  

Forslaget om å rydde opp i ansvarsforholdene knyttet til opplæringstiltak for personer med sansetap 
ble støttet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, men ikke av brukerorganisasjonene, Helsedirektoratet 
og Helse- og omsorgsdepartementet.  

Alle brukerorganisasjonene avviste forslaget om å overføre ansvaret for høreapparater og 
ortopediske hjelpemidler til spesialisthelsetjenesten. Hovedbegrunnelsen var at forslaget vil svekke 
brukernes rettigheter og innebære forskjellsbehandling når det gjelder disse hjelpemidlene. Også 
interesse- og bransjeorganisasjonene var imot forslaget, mens en arbeidstakerorganisasjon mente at 
forslaget vil rydde opp i "gråsoneproblematikk". Legeforeningen støttet at ortopediske hjelpemidler 
overføres til spesialisthelsetjenesten, men mente at vedtaks- og finansieringsansvaret for 
høreapparater fortsatt bør ligge i Arbeids- og velferdsetaten.  

Det var gjennomgående stor oppslutning blant høringsinstansene om behovet for økt fokus på 
hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet. Utvalgets forslag om å styrke samhandling og 
kompetanse i Arbeids- og velferdsetaten om hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet, og 
forslagene om lovfesting av funksjonsassistent og arbeids- og utdanningsreiser ble støttet eksplisitt av 
nesten alle høringsinstansene som uttalte seg om dette temaet. Med unntak av arbeidslivets parter, 
var det også bred oppslutning om forslaget om å utvide målgruppen for tilretteleggingstilskuddet til 
alle arbeidsgivere. De fleste høringsinstansene som uttalte seg i tilknytning til temaet hjelpemidler og 
tilrettelegging i arbeidslivet, hadde også synspunkter på utvalgets forslag om å samle virkemidlene 
knyttet til arbeidsliv i en "ny" arbeidsmarkedslov. Et klart flertall blant disse var imot eller skeptiske til 
forslaget.  



Side 29 av 141 

Brukerorganisasjonene og partene i arbeidslivet var delte i synet på forslaget om et rådgivende 
ekspertorgan som kan følge utviklingen på området med sikte på bistand knyttet til utdyping og 
kvalitetssikring av grunnlaget for beslutninger om hvilke hjelpemidler som tas inn og ut av sortimentet, 
hvilke hjelpemidler som skal anses som basishjelpemidler og hva som kan være aktuelt å gi som 
tilskudd.  

Alle sentrale brukerorganisasjoner var, med noen få unntak, motstandere av eller skeptiske til økt 
bruk av tilskudd. Dette ble begrunnet bl.a. med at ikke alle brukere har ressurser til å foreta 
hensiktsmessige valg, noe som vil resultere i feilkjøp, og at endringen vil medføre økte sosiale 
forskjeller og svekket faglig bistand mht. utprøving, valg, opplæring og reparasjon av hjelpemidler. 
Noen brukerorganisasjoner var positive til forslaget fordi endringen vil medføre økt valgfrihet for 
brukerne. Partene i arbeidslivet var skeptiske til eller motstandere av økt bruk av tilskudd. Et flertall av 
fylkeskommunene, kommunene og kommunale/fylkeskommunale råd for funksjonshemmede som 
uttalte seg om forslaget, var enten skeptiske eller motstandere av en mer tilskuddsbasert modell.  

Forslaget om å oppheve aldersgrensen for aktivitetshjelpemidler og hjelpemidler til trening, 
stimulering og lek ble støttet av så godt som alle høringsinstansene.  

Samtlige høringsinstanser støttet forslaget om at det utvikles en samlet tilnærming til kompetanse, 
forskning og innovasjon på hjelpemiddelområdet.  

Følgende av Holte-utvalgets forslag er gjennomført: 

− Ansvaret for behandlingshjelpemidler ble overført til spesialisthelsetjenesten med virkning fra 
1. januar 2013 

− Det har vært økt satsing på tilrettelegging i arbeidslivet, bl.a. gjennom Jobbstrategi for 
personer med nedsatt funksjonsevne (se nærmere omtale i kapittel 9)  

− Ordningen med arbeids- og utdanningsreiser ble gjort permanent og landsomfattende i 2013 
− Ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet ble gjort permanent i 2014 
− Det ble etablert en ny, rammestyrt ordning med stønad til aktivitetshjelpemidler for personer 

over 26 år fra 1. juli 2014  

4.2 Helse- og omsorgssektoren 

4.2.1 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg  

Utvalget som leverte NOU 2011:11 (Hagen-utvalget) fikk i oppdrag å utrede muligheter og foreslå nye 
innovative grep og løsninger for å møte fremtidens omsorgsutfordringer. Utvalget la vekt på at dersom 
"velferdssamfunnet skal virkeliggjøre verdier som deltakelse, uavhengighet, selvstendighet, verdighet 
og normalisering, forutsetter det sterk brukerinnflytelse og kontroll over egen livssituasjon." Dette lå til 
grunn både for utvalgets forslag til nye boligløsninger og behovet for hjelpemidler og 
velferdsteknologiske løsninger. 

Forslag knyttet til fremtidens boligløsninger 
Utvalget påpekte at de fleste boliger og institusjoner vi skal bo og motta helse- og omsorgstjenester i 
de neste tiårene allerede er bygget. Utvalget mente derfor at et viktig fokus de nærmeste årene vil 
være fornyelse og ombygging, slik at eksisterende boligmasse er godt tilrettelagt og kan fungere 
optimalt i møte med morgendagens behov. Bedre tilrettelegging av egen bolig, bruk av 
velferdsteknologi, dagtilbud, utbygging av trygghetsboliger og sterkere satsing på hjemmetjenester og 
rehabilitering, kan etter utvalgets vurdering være alternativ til, eller bidra til å utsette behovet for 
heldøgns omsorgsplasser.  

Utvalget påpekte at dagens finansieringssystem for sykehjem og omsorgsboliger kan gi kommunene 
økonomiske insentiver med utilsiktede vridningseffekter på utbyggingsmønsteret. Utvalget gikk derfor 
inn for å innføre samme finansierings- og egenbetalingsordning, samt samme rett til medisiner, 
tekniske hjelpemidler og bostøtte for alle, uavhengig av boform.  
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Forslag knyttet til velferdsteknologi 
Utvalget påpekte at omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengelig 
teknologi og for å utvikle ny. De la frem en plan for utbredelse og praktisk bruk av velferdsteknologi. 

Videre foreslo utvalget at det settes som krav at nye eller renoverte bygg som finansieres gjennom 
Husbankens investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger skal være tilrettelagt for tilkopling av 
alarmer, sensorer og smarthusteknologi. I denne sammenheng pekte utvalget også på behovet for å 
utvikle en standardisert kommunikasjonsplattform i hjemmet, med tjenester som etter hvert kan 
tilpasses den enkelte brukers behov.  

4.2.2 Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg  

Stoltenberg II-regjeringen la i 2013 frem Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg som en 
oppfølging av NOU 2011:11. Meldingen bygger i hovedsak på Hagen-utvalgets utredning og de 
høringsuttalelsene som kom i høringsrunden. Meldingen var ment å legge grunnlaget for en 
fremtidsrettet politikk for de kommunale omsorgstjenestene ved å trekke opp perspektivene og bidra 
til arbeidet med utforming av nye løsninger for omsorgsfeltet frem mot de store demografiske 
utfordringene omsorgssektoren står overfor i tiårene fra 2025. I meldingen foreslås et 
innovasjonsprogram for morgendagens omsorg, Omsorgsplan 2020. Omsorgsplan 2020 tar sikte på å 
utforme nye løsninger for fremtidens omsorg, sammen med brukere, pårørende, kommuner, ideelle 
organisasjoner, forskningsmiljøer og næringslivet. Planen legger grunnlaget for en ny aktiv 
pårørendepolitikk og en nasjonal strategi for frivillig arbeid, og peker ut tre områder som noen av 
omsorgstjenestens viktigste utfordringer og muligheter: 

− Aktiv omsorg 
− Hverdagsrehabilitering 
− Omsorg og død 

I meldingen understrekes behovet for faglig omstilling og større faglig bredde med sterkere vekt på 
rehabilitering, tidlig innsats, aktivisering, velferdsteknologi, nettverksarbeid, miljøbehandling og 
veiledning av frivillige og pårørende.  

En del av planen for fremtidens omsorg er etableringen av et nasjonalt program for utvikling og 
implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.26 Hovedmålet for programmet er 
at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. 
Programmet skal bidra til utvikling, utprøving og implementering av velferdsteknologiske løsninger i 
kommunene, kompetanseheving og opplæring, samt etablering av åpne standarder for 
velferdsteknologi.  

Omsorg 2020 er Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020. Den omfatter prioriterte områder i 
regjeringsplattformen, med tiltak for å styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenestene, 
samtidig som den følger opp Stortingets behandling av Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens 
omsorg, jf. Innst. 447 (2012–2103). Omsorg 2020 ble lagt frem samtidig med Meld. St. 26 (2014–
2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. De fem hovedsatsingsområdene i 
Omsorg 2020 er: 

− Tjenestene skapes sammen med bruker, pasient og pårørende 
− En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste 
− Moderne og godt utstyrte lokaler og boformer 
− Den nye hjemmetjenesten 
− Forenkling, fornying og forbedring gjennom innovasjon 

                                                      
26 Nasjonalt program for velferdsteknologi er nærmere omtalt i punkt 6.3.  
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4.2.3 Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet  

I stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste løfter Regjeringen frem nye og forsterkede 
tiltak i Omsorg 2020. Tiltakene skal bidra til nye løsninger for å sikre at brukerne får større innflytelse 
over egen hverdag, økt valgfrihet og et tilstrekkelig mangfold av tilbud med god kvalitet. De viktigste 
satsingsområdene i meldingen for øvrig er økt kompetanse, bedre ledelse og teamorganisering. Det 
foreslås bl.a. å lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne 
tjenestene de trenger. I denne sammenheng trekkes det frem at ergoterapikompetanse vil være 
sentralt for å tilrettelegge omgivelsene for praktisk aktivitet for å mestre hverdagen og representerer 
viktig kompetanse innen habilitering og rehabilitering. I behandlingen av meldingen ba Stortinget 
regjeringen komme tilbake med forslag til lovendring som inkluderer ergoterapikompetanse som en 
lovpålagt tjeneste i kommunene.27 Helse- og omsorgsdepartementet sendte høsten 2016 ut et 
høringsforslag om lovfesting av at alle kommuner må ha knyttet til seg ergoterapeut fra 2020.28  

I primærhelsetjenestemeldingen omtales også forslaget i Meld. St. 14 (2014–2015) om å overføre 
mer ansvar for rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Se omtale av dette under 
punkt 3.4. 

4.2.4 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering  

Regjeringen har utarbeidet en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, jf. Prop. 1 S (2016–
2017). Planen gir oversikt over hovedutfordringene på feltet og fastlegger kortsiktige og langsiktige 
strategier for å møte disse utfordringene. Opptrappingsplanen skal særlig bidra til at kommunene 
settes i stand til å gi et godt og tilrettelagt rehabiliteringstilbud til sine innbyggere og over tid overta 
flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Planen skal også bidra til å styrke 
brukerperspektivet og bedre kvaliteten, samhandlingen og koordineringen mellom nivåene og 
innenfor disse. For å få dette til er endringer i arbeidsformer og kompetanse nødvendig.  

I planen blir velferdsteknologi omtalt som et viktig område for å gi brukerne bedre mulighet til å mestre 
eget liv og helse, og bidra til at flere kan føle seg trygge i eget hjem. I tillegg kan velferdsteknologi 
fungere som støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og 
kvalitet på tjenestetilbudet.  

4.3 Boligpolitikken 

4.3.1 NOU 2011:15 Rom for alle – En sosial boligpolitikk for framtiden  

Boligutvalget fikk i oppgave å drøfte og gi tilrådninger om hvordan sentrale oppgaver i den sosiale 
boligpolitikken skal møtes i årene fremover.  

Utvalget konkluderte i NOU 2011:15 med at det er god samfunnsøkonomi å føre en aktiv og sosial 
boligpolitikk. Det viktigste er ifølge utvalget imidlertid anerkjennelsen av at alle trenger en bolig og et 
hjem for å kunne leve et verdig liv – det skal være rom for alle. 

Utvalget mente staten må opptre som én enhet i sin dialog og sitt samarbeid med kommunene, og at 
Husbankens rolle som boligsosial støttespiller for kommunene må forsterkes og videreutvikles. De 
foreslo at Husbanken gis en rolle som samordner av statlig politikk overfor kommunene. Utvalget 
mente også at kommunene må ha klarere juridiske rammer for sitt boligsosiale ansvar. De mente en 
sterkere lovforankring vil likestille det boligpolitiske feltet med andre velferdsområder, som helse, 

                                                      
27 Se Innst. 40 S (2015–2016). 

28 Helse- og omsorgsdepartementet (2016) Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen og 
Oppgavemeldingen mv.: https://www.regjeringen.no/contentassets/4b969cc159384aca86776fc9 
404aa32f/hoeringsnotat_kjj_6_6_16.pdf  
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utdanning og inntektssikring. Samtidig understreket utvalget at kommunene må sikres økonomiske 
rammer som gjør det mulig å ivareta ansvaret.  

Den demografiske utviklingen viser at antall eldre vil øke betraktelig i årene fremover. I tillegg til å 
satse på utbedring og bygging av flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser, mente utvalget det er 
viktig å legge til rette for at flere kan bo lenger hjemme. De foreslo at tilskudd til tilpasning fra 
Husbanken styrkes med 75 mill. kroner. Innretningen og forvaltningen av tilpasningstilskuddet bør 
etter utvalgets vurdering ses i sammenheng med arbeidet som gjøres på hjelpemiddelområdet.  

Utvalget mente for øvrig at kommunale boliger, fortrinnsvis omsorgsboliger, i for stor grad har blitt 
brukt til å bosette personer med nedsatt funksjonsevne. Ifølge utvalget burde flere kunne bo i egen 
eid bolig, forutsatt et godt utviklet tjenestetilbud og større innslag av tilpassede og universelt 
utformede boliger.  

4.3.2 Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje – bu – leve  

Stoltenberg II-regjeringen la i 2013 frem Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje – bu - leve, som en 
oppfølging av Boligutvalgets innstilling.  

Det vises til at boliger med god tilgjengelighet bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne har 
gode levekår og livskvalitet på linje med resten av befolkningen. De fleste eldre vil bo hjemme så 
lenge som mulig. I meldingen vises det til at plan- og bygningsloven er et virkemiddel for å gjøre 
boligene og omgivelsene mer tilgjengelige, men at tilgjengelighet i boliger ikke kan komme gjennom 
nybygging alene. Det er heller ikke mulig å dekke behovet for egnede boliger kun gjennom bygging av 
institusjoner og omsorgsboliger, og det er derfor viktig å legge til rette for tilpasning og tilrettelegging 
av eksisterende boligmasse. Følgende konkrete tiltak foreslås: 

− Ordningen med tilskudd som alternativ til trappeheis/løfteplattform eller rampe gjøres 
permanent 

− Det vurderes å legge om finansieringen av hjelpemidler for tilrettelegging av fellesareal i 
flerleilighetsbygg (trappeheis o.l.) fra folketrygden til Husbanken 

− Det utarbeides en samling med eksempler på hvordan rådgivning om tilpasning av bolig kan 
organiseres i kommunene 

Ordningen med tilskudd som alternativ til trappeheis/løfteplattform eller rampe ble som en oppfølging 
av meldingen gjort permanent i 2015. Dette innebærer at innebærer at Arbeids- og velferdsetaten kan 
gi tilskudd til tilrettelegging av bolig på ett plan i stedet for utlån av trappeheis eller løfteplattform. 
Videre har Husbanken i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet en 
eksempelsamling som viser hvordan organiseringen av arbeidet med rådgivning om boligtilpasning 
kan organiseres i kommunene, hvor 13 kommuner har bidratt. Forslaget om å vurdere å legge om 
finansieringen av hjelpemidler for tilrettelegging av fellesareal i bygg med flere boenheter er foreløpig 
ikke fulgt opp.  

4.3.3 Strategi for boligmarkedet 

Regjeringen la i 2015 frem en strategi for boligmarkedet. Regjeringen vil legge forholdene til rette for 
raskere, enklere og billigere boligbygging. Det er allerede gjennomført forenklinger av regelverk og 
tiltak for raskere behandling av plan- og byggesaker. Det er bl.a. innført unntak fra kravene til 
tilgjengelighet i byggteknisk forskrift (TEK) for halvparten av de små boligene i et byggeprosjekt. 
Regjeringen har også startet et arbeid med å gjennomgå TEK. Regjeringens mål er at regelverket 
skal bli mer oversiktlig og forutsigbart. Direktoratet for byggkvalitet har høsten 2016 sendt forslag til ny 
byggteknisk forskrift (TEK17) på høring.29 

                                                      
29 Direktoratet for byggkvalitet (2016) "Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)": 
https://dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/101116_tek17/horingsnotat-forslag-til-ny-
byggteknisk-forskrift.pdf  
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5 Erfaringer fra andre land 
De skandinaviske landene er alle preget av en velferdspolitikk som har hatt utjevning som et viktig 
formål. Velferdsordningene er universelle, og innbyggerne er sikret en minimumsinntekt og omsorg 
uavhengig av sin prestasjon i arbeidslivet og sin status i samfunnet. Det offentlige har i de 
skandinaviske landene tatt et stort ansvar for å kompensere for utgifter knyttet til nedsatt 
funksjonsevne og har omfattende systemer for hjelpemiddelformidling. Hjelpemiddelområdet er likevel 
organisert ulikt i det skandinaviske landene. Mens hjelpemidler ved varige behov i Norge er et statlig 
ansvar med sterk rettighetsfesting, er hovedansvaret i Danmark lagt til kommunene under en nasjonal 
lovgivning og i Sverige lagt til regionene og kommunene innenfor en rammelov hvor regelverket i stor 
grad fastsettes lokalt.  

Utvalget har i sitt arbeid sett hen til de løsningene som er valgt i Danmark og Sverige. I dette kapitlet 
gis en gjennomgang av hovedtrekk ved det danske og det svenske hjelpemiddelsystemet.  

5.1 Hjelpemiddelsystemet i Danmark 

5.1.1 Grunnleggende prinsipper og ansvarsdeling  

Det danske systemet for hjelpemidler og tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne er 
basert på grunnprinsippene sektoransvar, kompensasjon, likebehandling og solidaritet.  

Sektoransvarsprinsippet innebærer at hver enkelt sektor i samfunnet tar ansvar for tiltak for personer 
med nedsatt funksjonsevne innenfor sitt virkefelt. Det betyr at den sektoren der behovet for 
hjelpemidler/tilrettelegging oppstår skal bevilge og finansiere hjelpemidlet/tilretteleggingen. Det 
sosiale området (dvs. hjelpemidler i dagliglivet) og hjelpemidler i grunnskolen er kommunens ansvar. 
Dette gjelder også hjelpemidler i arbeidslivet, som håndteres av de kommunale Jobcentrene. Den 
enkelte utdanningsinstitusjon har ansvar for hjelpemidler i forbindelse med utdanning. 
Behandlingshjelpemidler er i hovedsak regionens30 (dvs. sykehusenes) ansvar. Visse 
behandlingshjelpemidler, herunder stomi- og diabeteshjelpemidler, er lagt til kommunen. Ansvaret for 
ortopediske hjelpemidler og proteser ligger hos kommunen, mens høreapparater siden 2013 er lagt til 
regionen.   

Kompensasjonsprinsippet innebærer at det skal kompenseres for å overkomme de barrierer som 
hindrer barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser å delta i samfunnet på linje med andre. 
Kompensasjon kan f.eks. gis i form av et hjelpemiddel som rullestol eller protese, men kan også gis 
gjennom tjenester. 

Likebehandlingsprinsippet innebærer at alle skal ha like muligheter til å realisere sitt potensiale. Noen 
ganger kan likebehandling kun oppnås ved at ulike mennesker behandles ulikt – ved at man tar 
utgangspunkt i de forskjellige faktorene som i den konkrete situasjonen har betydning for å oppnå 
likebehandling av det enkelte menneske.  

Solidaritetsprinsippet betyr at de aller fleste sosiale ytelser er skattefinansierte, og at ytelsene som 
utgangspunkt stilles gratis til rådighet for de innbyggerne som har behov for bistand.  

Et viktig trekk ved det danske systemet er videre at det er stort fokus på rehabilitering og opptrening, 
noe som bl.a. gir seg utslag i at det er et langt høyere antall ergo- og fysioterapeuter ansatt i danske 

                                                      
30 Danmark har fem folkevalgte, administrative regioner som fra 1. januar 2007 erstattet de 13 
tidligere amtene. Regionene har i hovedsak ansvar for sykehusene, regional utvikling og drift av 
en rekke sosiale institusjoner. Regionenes inntekt er sammensatt av finansiering fra staten og 
kommunene. 
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kommuner enn i norske kommuner.31 Et viktig begrep i denne sammenheng er 
hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering skiller seg fra annen rehabilitering ved at 
rehabiliteringen skjer mens brukeren bor i eget hjem og at innsatsen settes inn tidlig. Målet er at 
brukeren skal utvikle, gjenvinne, beholde eller forebygge reduksjon i sine funksjoner og evner, og 
metoden tar utgangspunkt i brukerens egen vurdering av hva han eller hun ønsker å mestre av 
hverdagens aktiviteter.  

5.1.2 Stønad til hjelpemidler og forbruksgoder i dagliglivet 

Lov om social service (serviceloven) legger rammene for rådgivning og støtte for å forbygge sosiale 
problemer, samt for å tilby ytelser til innbyggere med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne eller 
særlige sosiale problemer.  

Kommunen skal ifølge serviceloven §§ 112 og 113 yte støtte til hjelpemidler og forbruksgoder til 
innbyggere med varig nedsatt funksjonsevne. Etter serviceloven § 114 kan det gis støtte til kjøp av bil 
og etter § 116 kan det ytes hjelp til tilrettelegging av bolig for personer med varig nedsatt 
funksjonsevne. 

Varig betyr i denne sammenheng at det ikke er utsikt til bedring innen overskuelig fremtid (i praksis 
om lag ½ år) og at alle behandlingsmuligheter er uttømt. Kommunene kan også gi hjelpemidler til 
midlertidige behov i forbindelse med opptrening/rehabilitering med hjemmel i serviceloven §§ 83a og 
86. Midlertidige behov knyttet til sykehusbehandling skal dekkes av regionen, iht. sundhetsloven. 
Regionen har etter § 74 i sundhetsloven ansvaret for sykehusvesenets oppgaver. Et integrert ledd i 
sykehusbehandling er å forsyne pasienter med de redskaper/hjelpemidler som er en naturlig og 
nærliggende del av behandlingsinnsatsen der det er behov for dette. Dette omtales som 
behandlingshjelpemidler. Grensesnittet mellom kommunens og regionens ansvar for hjelpemidler er 
nærmere utdypet i en administrativ forskrift.32 

Det er ifølge serviceloven tre vilkår for å få innvilget et hjelpemiddel, hvor minst ett må være oppfylt:  

1. Hjelpemidlet kan i vesentlig grad kompensere for innbyggerens nedsatte funksjonsevne 
2. Hjelpemidlet er vesentlig for å kunne mestre dagliglivet 
3. Hjelpemidlet er nødvendig for å kunne være i arbeid 
 

Serviceloven skiller mellom hjelpemidler og forbruksgoder. Hjelpemidler defineres som produkter som 
er spesielt utviklet for å avhjelpe en funksjonsnedsettelse. Forbruksgoder er produkter som er laget 
med den alminnelige befolkning som målgruppe. Det er det konkrete produktets alminnelige 
utbredelse som avgjør om det er et hjelpemiddel eller et forbruksgode. Støtte til forbruksgoder blir 
som hovedregel gitt med 50 pst. av prisen på et standard forbruksgode. Støtten omfatter kun 
forbruksgoder som koster mer enn 500 DKK. I tilfeller hvor forbruksgodet utelukkende fungerer som 
et hjelpemiddel kan det gis som utlån uten egenandel. Det gis ikke støtte til forbruksgoder som 
betraktes som sedvanlig innbo. Definisjonen av sedvanlig innbo endres løpende i takt med den 
teknologiske utviklingen og samfunnsutviklingen. Social- og Indenrigsministeriet har utarbeidet en 
veileder for hvordan loven skal praktiseres, mens Ankestyrelsen (se omtale i punkt 5.1.4) gjennom 
prinsippavgjørelser fastlegger praksis på området.  

Hjelpemidler og forbruksgoder etter serviceloven ytes uten hensyn til brukerens alder, inntekt og 
formue. Det er en forutsetning for støtte etter serviceloven at hjelpemidlet eller forbruksgodet ikke kan 
gis gjennom annen lovgivning.  

                                                      
31 Hans Knut Otterstad (2011) "Danmark satser på rehabilitering", Sykepleien 2/2011 

32 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaper, hvortil udgiften afholdes af 
sygehusvæsenet (CIR nr 9079 af 22/02/2013) 
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Støtte til hjelpemidler gis i form av utlån uten egenbetaling for brukeren, men bruker er selv ansvarlig 
for normal drift. Støtte til forbruksgoder gis som tilskudd og bruker får eiendomsrett til produktet. I 
disse tilfellene står bruker selv ansvarlig for vedlikehold og reparasjoner.  

Kommunene yter støtte til det best egnede og billigste hjelpemidlet. Fra 2010 har brukerne, med noen 
få unntak, rett til fritt valg av alle typer hjelpemidler. Det innebærer at dersom brukeren ikke ønsker å 
benytte seg av kommunens leverandør, kan man selv velge leverandør av hjelpemidlet. Brukeren kan 
også velge et dyrere hjelpemiddel enn det kommunen vil gi støtte til, men må da selv betale 
prisdifferansen. Hjelpemidler anskaffet gjennom ordningen med fritt valg gis som utlån. I 
boligtilpasningssaker innebærer ordningen med fritt valg at brukeren kan velge andre og eventuelt 
dyrere materialer enn det kommunen stiller til rådighet, samt at de kan velge håndverker selv.  

Rambøll gjennomførte en evaluering av ordningen med fritt valg i 2014.33 Her fant man at svært få 
brukere benytter seg av denne ordningen og at langt de fleste fortsatt valgte å benytte seg av den 
ordinære utlånsordningen i kommunen. Kun 1 pst. av brukerne velger ifølge kartleggingen å benytte 
seg av fritt valg av hjelpemidler. Ordningen med fritt valg benyttes i om lag 7 pst. av sakene som 
gjelder boligtilpasning.  

5.1.3 Hjelpemidler til arbeid og utdanning 

Skolen har ansvar for å legge til rette for barn som krever spesialundervisning og annen 
spesialpedagogisk bistand i grunnskolen. Hjelpemidler anses som en del av den spesialpedagogiske 
bistanden. Personer med nedsatt funksjonsevne kan iht. lov om specialpædagogisk støtte ved 
videregående uddannelser få støtte til hjelpemidler der disse kan bidra til at vedkommende kan 
gjennomføre sin utdanning. Hjelpemidlene skal stilles til rådighet av den enkelte 
utdanningsinstitusjon. De kan bevilges i form av tilskudd til utdanningsmateriale, arbeidsredskaper 
eller mindre tilrettelegginger ved utdanningsinstitusjonene.  

Iht. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 74, § 76 og § 100 kan personer med nedsatt funksjonsevne 
gjennom de kommunale Jobcentrene få innvilget hjelpemidler som kompenserer for nedsatt 
funksjonsevne i arbeidslivet. Dette kan være både arbeidsredskaper og mindre tilrettelegginger av 
arbeidsplassen. Målet med ordningen er å gjøre det mulig for en person med nedsatt funksjonsevne å 
utføre sitt arbeid på lik linje med andre arbeidstakere. Det er et vilkår for å få støtte at hjelpemidlet er 
avgjørende for at vedkommende kan utføre sitt arbeid. Videre må utgiften til hjelpemidlet eller 
tilretteleggingen være høyere enn det arbeidsgiver kan forventes å dekke. 

5.1.4 Klageadgang 

Saker som gjelder hjelpemidler i dagliglivet, stønad til bil og tilrettelegging av bolig behandles av 
kommunen. Brukere som er uenig i kommunens vedtak kan klage til kommunen, som da skal foreta 
en ny vurdering av saken. Dersom kommunen fastholder sitt vedtak, blir klagen sendt videre til 
Ankestyrelsen.34 Ankestyrelsens vedtak har rettsvirkning, dvs. at de skal følges av både kommune og 
bruker.  

Ankestyrelsen offentliggjør visse avgjørelser i anonymisert form som prinsippavgjørelser. En 
prinsippavgjørelse er en viktig rettskilde som kommunene skal følge i tilsvarende saker, og er dermed 

                                                      
33 Rambøll (2014) "Kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af 
hjælpemidler og boligindretning", rapport mai 2014 

34 Ankestyrelsen er organisatorisk underlagt Social- og Indenrigsministeriet. Ankestyrelsen er 
imidlertid et uavhengig organ og kan ikke instrueres av ministeriet i enkeltsaker, jf. § 68 i lov om 
rettssikkerhed og administrasjon på det sociale område.  
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en praktisk rettesnor for fremtidige beslutninger. Det er Ankestyrelsen som vurderer om en avgjørelse 
er så prinsipiell eller generell at den skal offentliggjøres som en prinsippavgjørelse.  

Saker som gjelder kompensasjon for personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet og 
avgjørelser truffet i utdanningsinstitusjoner behandles av Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.35  

Det er ikke klagerett for saker som behandles etter sundhetsloven (behandlingshjelpemidler).  

5.1.5 Velferdsteknologi 

Det er et mål at digitale løsninger skal inngå som en naturlig del av "kjernevelferden" på helse-, 
velferds- og utdanningsområdet. Både Socialstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL)36 jobber 
med prosjekter for utprøving og implementering av velferdsteknologiske løsninger i kommunene og 
digitalisering av det sosiale feltet. I den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 ble det 
avtalt å sette fart på utbredelsen av teknologi i den sosiale innsatsen, herunder å sikre at de mest 
lovende løsningene implementeres i større skala. I kommunenes økonomiavtale for 2014 ble det 
avtalt at det skal iverksettes en felleskommunal innsats for nasjonal utbredelse av modne 
velferdsteknologiske løsninger. KL har videre tatt initiativ til opprettelsen av Center for 
Velfærdsteknologi. Center for Velfærdsteknologi skal understøtte utbredelsen av visse teknologier, 
herunder fasilitere kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom kommuner og andre aktører om 
velferdsteknologi.  

5.1.6 Kommunereformen i 2007 – konsekvenser for hjelpemiddelområdet 

Det ble vedtatt en kommunereform i 2005, som trådte i kraft i 2007. Kommunereformen innebar en 
endret oppgavefordeling mellom de ulike forvaltningsnivåene og en sammenslåing av kommuner. Før 
reformen var det i Danmark 271 kommuner med en gjennomsnittlig befolkningsstørrelse på 19 900 
personer. Kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere skulle enten slås sammen med andre 
kommuner, eller inngå forpliktende samarbeid. Etter reformen var det 98 kommuner med en 
gjennomsnittlig kommunestørrelse på 55 000 innbyggere. I tillegg ble de 13 amtene37 lagt ned, og det 
ble etablert fem regioner som skulle ha fokus på sykehusdrift. 

Kort tid etter kommunereformen ble Danmark rammet av en økonomisk krise, som sprang ut av den 
globale finanskrisen. Dette har bl.a. medført dårligere økonomi i kommunene. Implementeringen av 
kommunereformen har dermed skjedd samtidig med økonomisk omstilling i offentlig sektor. 

Hjelpemiddelformidling og -finansiering innen det sosiale området var kommunenes ansvar frem til 1. 
juli 1998. Kommunene kunne få faglig bistand i konkrete saker fra hjelpemiddelsentralene og 
teknologisentrene. I 1998 ble ansvaret for større boligsaker (over 106 000 kr), proteser og ortoser, 
spesialbiler og kommunikasjonsteknologi overført fra kommunene til amtene. Begrunnelsen for dette 
var at hver enkelt kommune ikke hadde nok saker til å utvikle god nok kompetanse, og man ønsket å 
samle og utvikle bedre kompetanse på disse spesifikke områdene. Resten av hjelpemiddelområdet 

                                                      
35 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg består av to "ankechefer" samt en rekke 
utvalgsmedlemmer utpekt av beskæftigelsesministeren etter innstilling fra Kommunernes 
Landsforening (KL), Landsorganisationen i Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). 
På visse områder deltar også et utvalgsmedlem fra Danske Handicaporganisationer (DH) eller fra 
Børne- og Undervisningsministeriet. 

36 KL er en privat interesse- og medlemsorganisasjon for kommunene i Danmark. KL's formål er å 
ivareta de danske kommunenes felles interesser og bidra til at kommunene løser sine oppgaver 
både politisk og administrativt.   

37 Amtene var et forvaltningsnivå tilsvarende de norske fylkene. De ble ledet av et folkevalgt amtsråd 
med en folkevalgt amtsborgermester. Amtenes økonomi var finansiert gjennom amtsskatt og 
forskjellig statlige tilskuddsordninger.  
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forble kommunenes ansvar. Etter kommunereformen i 2007 har kommunene igjen overtatt det 
samlede finansierings-, forsynings- og myndighetsansvaret for alle hjelpemidler innenfor dagliglivet.  

Før kommunereformen fantes 15 hjelpemiddelsentraler som var drevet av amtene. 
Hjelpemiddelsentralene hadde en utstilling av hjelpemidler som brukere og saksbehandlere fra 
kommunene kunne komme og se på, og også låne hjem for utprøving. De ansatte på 
hjelpemiddelsentralene ga rådgivning til kommunene i kompliserte saker. Hjelpemiddelsentralene 
hadde også ansvar for opplæring, og arrangerte temadager og kurs for kommunale saksbehandlere.  

Da amtene ble avviklet i 2007, ble driften av hjelpemiddelsentralene overført enten til den kommunen 
de befant seg i eller de ble driftet av den regionen de lå i. Kommuner som ønsket å benytte seg av 
hjelpemiddelsentralenes kompetanse måtte fra dette tidspunktet kjøpe disse tjenestene. Mange 
kommuner valgte da å ivareta dette selv og sluttet å benytte seg av hjelpemiddelsentralenes 
tjenester. På denne bakgrunn har de fleste hjelpemiddelsentralene blitt lagt ned. Det finnes i dag fire 
hjelpemiddelsentraler. To av disse er kommunalt drevet, en er privat eid og en er regionalt drevet. 
Dette innebærer at kommunene nå i praksis ivaretar alt som gjelder hjelpemiddelformidlingen.  

I forbindelse med kommunereformen fikk staten i oppgave å drive VISO (nasjonal Videns- og 
Specialrådgivningsorganisation) på det sosiale området og på spesialundervisningsområdet. VISO 
tilbyr gratis rådgivning til spesialister innenfor disse områdene. De har imidlertid svært få 
rådgivningssaker på hjelpemiddelområdet.  

5.2 Hjelpemiddelsystemet i Sverige 

5.2.1 Ansvarsdeling 

Sveriges statlige forvaltning er inndelt i 21 län. Länene har egne politiske systemer kalt landsting. 
Landstingene er regionale selvstyrte enheter. De har ansvar for visse samfunnsoppgaver, i første 
rekke gjelder dette helse- og omsorgstjenester, lokaltrafikk og regionplanlegging. Sverige har 290 
kommuner. Kommunen har ansvar for skole/utdanning, boligtilpasning, eldre- og handikapomsorg og 
grunnleggende helse- og omsorgstjenester.  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) regulerer ansvaret for hjelpemidler i dagliglivet. I HSL § 3b 
beskrives landstingets ansvar for å tilby innbyggere habilitering og rehabilitering, hjelpemidler for 
personer med nedsatt funksjonsevne i dagliglivet, behandlingshjelpemidler og tolketjenester i 
dagliglivet for døve og døvblinde. I HSL § 18b beskrives kommunenes ansvar for hjelpemidler. 
Landsting og kommune har et stort ansvar for hjelpemidler, inkludert innkjøp. 

Bilstønad er regulert i loven om sosialforsikring og er et statlig ansvar,38 men det er 
Försäkringskassan i det enkelte län som behandler sakene. Tilrettelegging av bolig er et kommunalt 
ansvar etter sosialtjenesteloven. For arbeid, skole og utdanning er ansvaret delt mellom 
arbeidsgiver/utdanningssted, kommune/landsting (HSL) og stat (Arbetsförmedlingen og 
Försäkringskassan).  

5.2.2 Hjelpemidler i dagliglivet 

Hjelpemidler i dagliglivet er regulert gjennom HSL §§ 3b og 18b. HSL er en rammelov, og det lokale 
selvstyret står sterkt. Det er liten grad av nasjonal styring på hjelpemiddelområdet. Det vil si at hvert 
landsting og hver kommune selv kan fastsette reglene for hjelpemidler, herunder hvilke produkter som 

                                                      
38 Jf. Socialförsäkringsbalk (2010:110) kap. 52. Ordningen er rammestyrt, noe som innebærer at 
personer som har søkt etter bevilgningen har tatt slutt et år, må vente til påfølgende år. Rammen 
fastsettes av riksdagen i statsbudsjettet.  
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skal anses som hjelpemidler og om de skal være avgiftsbelagt. Landstinget utformer egne regelverk 
for hjelpemiddelformidling som baseres på grunnleggende prinsipper for alle helse- og 
omsorgstjenester som prioriteringer, den etiske plattformen og likhet.  

Tradisjonelt har regelverket på hjelpemiddelområdet vært produkt- eller diagnosebasert. I de senere 
årene har det skjedd en utvikling mot mer behovsbasert regelverk, noe som gir landsting og 
kommuner mulighet til å prioritere hvilke behov de skal tilby hjelpemidler for. Ettersom midlene til 
helse- og omsorgstjenester i landsting og kommune er begrenset, må de prioritere.  

Landstinget har ansvar for følgende:  

− Hjelpemidler til personer med hørsels- eller synsnedsettelse uansett alder 
− Hjelpemidler til barn uansett funksjonsnedsettelse 
− Ortopediske hjelpemidler uansett alder 
− Medisinske behandlingshjelpemidler uansett alder 

For øvrige hjelpemidler er ansvaret delt mellom landstinget og kommunen. Kommunalisering av 
hjemmesykepleien har medført økt kommunalt ansvar på området. Ansvarsdelingen og 
organiseringen er ulik i alle landsting. Variasjonen handler om boform, type hjelpemiddel og alder. 
Ansvaret er i hovedsak delt for hjelpemidler til personer med bevegelsesnedsettelse (unntatt ortopedi) 
og hjelpemidler til personer med kommunikasjons- eller kognitive utfordringer. 

Iht. Socialtjänstlag, SFS 2001: 453, kan personer med nedsatt funksjonsevne få støtte til 
boligtilpasning for å få mulighet til å leve et selvstendig liv. Støtten skal føre til at boligen blir 
hensiktsmessig utformet, og skal benyttes til å tilpasse boligens faste funksjoner. Kommunene 
behandler sakene. Boverket fører tilsyn med kommunenes beslutninger i disse sakene.  

I de fleste landsting har landstinget og kommunene et samarbeid innenfor rammen av en felles 
hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralene er organisert innenfor landstingets virksomhet. 
Hjelpemiddelsentralene har ofte ansvar for regelverk, anskaffelser og service/reparasjon, men driver 
som regel ikke saksbehandling.   

Hjelpemidlene gis som hovedregel i form av utlån. Brukeren har i en del tilfeller mulighet for fritt valg 
av hjelpemidler. Dersom brukeren ønsker dette, gis han eller hun en rekvisisjon og kjøper inn 
hjelpemidlet selv. Bruker blir da eier av hjelpemidlet, og må selv ta ansvar for vedlikehold og 
reparasjoner. Ordningen med fritt valg brukes i stor grad av høreapparatbrukere, men er ellers lite 
brukt.   

Hvert landsting har sitt eget regelverk og sin egen hjelpemiddelpolicy. Det varierer hvilke hjelpemidler 
man kan få støtte til, hvilke kompetansekrav som stilles til formidlere, om regelverket gir tydelige 
prioriteringer og om det finnes beslutningsstøtte på individnivå eller ikke.  

Det er opp til det enkelte landsting om de vil ta egenandeler/avgifter for hjelpemidler, eventuelt for 
hvilke hjelpemidler og hvor store egenandelene/avgiftene skal være. I en kartlegging av det svenske 
hjelpemiddelsystemet39 finner Socialstyrelsen at det er store forskjeller både innenfor og mellom 
landsting og kommuner når det gjelder avgifter på hjelpemiddelområdet. De fant at samtlige landsting 
tar en eller annen form for avgift for hjelpemidler, mens i overkant av halvparten av alle kommuner 
gjør det. I noen få landsting inngår avgiftene i et egenandelstak. Det kan tas avgifter på følgende 
områder: 

− Besøksavgift – ved besøk hos landstinget/kommunen eller ved hjemmebesøk 
− Hjelpemiddelavgift – avgiften kan tas ut en gang, månedlig, halvårlig eller årlig 
− Serviceavgift – eksempelvis ved reparasjon eller hjemlevering av hjelpemidler 

                                                      
39 Socialstyrelsen (2016) "Hjälpmedel i kommuner och landsting – En nationell kartlegging av 
regler, avgifter, tillgång och förskrivning", april 2016 
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5.2.3 Hjelpemidler til arbeid og utdanning 

Det er den enkelte skoles ansvar å sørge for pedagogiske hjelpemidler, mens landsting/kommune 
etter HSL har ansvar for personlige hjelpemidler i skolen. Grensedragningen mellom helse- og 
omsorgstjenestens og skolens ansvar for hjelpemidler i skolen varierer ut fra lokale avtaler mellom 
landsting og kommune.  

I høyere utdanning er ansvaret delt mellom landsting/kommune, Försäkringskassan og studiestedet.   

Arbeidshjelpemidler er et delt ansvar mellom arbeidsgiver, Försäkringskassan og Arbetsförmedlingen. 
Arbeidsgiver har et grunnleggende ansvar for arbeidsmiljøet. Försäkringskassan har ansvar for 
hjelpemidler som er nødvendig for at en person skal kunne fortsette i en stilling han eller hun har hatt i 
minst tolv måneder, mens Arbetsförmedlingen har ansvar for at personer med nedsatt funksjonsevne 
skal komme i arbeid. Arbetsförmedlingen har ansvaret de tolv første månedene av et arbeidsforhold.  

5.2.4 Klageadgang 

Det er ingen formelle klagerettigheter på stønad til hjelpemidler i dagliglivet. Patientnämnden er en 
frittstående og upartisk instans som etter loven skal finnes i alle landsting. Dette er ikke et klageorgan, 
dvs. de har ingen disiplinær funksjon eller mulighet til å overprøve avgjørelser i enkeltsaker. Deres 
oppgave er å gi enkeltpersoner som henvender seg til dem veiledning og informasjon i saker som 
gjelder helse- og omsorgstjenester, herunder hjelpemidler.  

Saker som gjelder stønad til bil og hjelpemidler i arbeidslivet, som administreres av 
Försäkringskassan, kan klages inn for forvaltningsdomstolen.  

5.2.5 Utredning om det svenske systemet 

Den svenske regjeringen har besluttet at det skal foretas en omfattende utredning av 
hjelpemiddelsystemet.40 En utreder skal se på tilgangen til og bruken av hjelpemidler, og komme med 
forslag til hvordan man kan redusere de geografiske forskjellene når det gjelder avgifter og regelverk 
på hjelpemiddelområdet. Dette innebærer at sterkere nasjonal regulering av området skal vurderes. 
Videre skal utredningen komme med forslag som skaper forutsetninger for effektiv 
hjelpemiddelvirksomhet. I tillegg skal utredningen analysere om kompetansen hos ansatte som jobber 
med hjelpemiddelvirksomhet er adekvat og tilstrekkelig. Det er lagt til grunn at utredningens forslag 
skal være kostnadseffektive og ikke øke det offentliges utgifter på området. Utredningen skal 
sluttføres innen utgangen av mai 2017.  

 

 

 

 

 

  

                                                      
40 Kommittédirektiv, "Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet og självbestämmande", Dir. 
2015:134 
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6 Sentrale utviklingstrekk i samfunnet som vil innvirke på 
hjelpemiddelområdet fremover 

I dette kapitlet presenterer vi noen utviklingstrekk i samfunnet som har, og vil få, stor betydning for 
hjelpemiddelsystemet i fremtiden. Endringer i økonomien kan på sikt skape utfordringer for offentlige 
finanser. En aldrende befolkning vil gi større etterspørsel etter pleie- og omsorgstjenester og 
hjelpemidler. Samtidig kan utviklingen av velferdsteknologi og annen teknologisk utvikling føre til at 
flere kan bo hjemme lenger.  

6.1 Endringer i økonomien 
I produktivitetskommisjonens andre rapport41, som ble lagt frem i februar 2016, skriver kommisjonen 
at norsk økonomi er ved et viktig vendepunkt og at økonomien må omstilles mot høyere 
produktivitetsvekst.  

Kommisjonen viser til at Norge fremover vil møte utfordringer som gjør det krevende å holde 
produktivitetsveksten oppe. Lavere vekstbidrag fra oljenæringen, flyktningsituasjonen, grønn 
omstilling og en høyere andel eldre vil påvirke økonomien. Hvor godt vi lykkes med å øke 
produktivitetsveksten, vil ifølge kommisjonen være avgjørende for den langsiktige 
velstandsutviklingen i Norge. 

Produktivitetskommisjonen har sett på scenarier for en utvikling med lav produktivitetsvekst, lav 
sysselsettingsvekst på grunn av eldre befolkning og økende behov i helse og omsorg. Resultatene 
viser at dersom vi ikke klarer å oppnå høyere produktivitetsvekst, kan dette medføre stagnerende 
levestandard og store offentlige underskudd.  

I perspektivmeldingen42 ble det gjort anslag for hva som skal til for å kunne videreføre dagens 
velferdsordninger de neste femti årene. Disse beregningene indikerer at en slik videreføring 
innebærer en betydelig økning i aldersrelaterte utgifter som ikke dekkes av vekst i skatteinntekter eller 
avkastning av pensjonsfondet. For å finansiere de økte utgiftene knyttet til aldringen må vi enten øke 
inntektene i offentlig sektor eller finne frem til innsparinger som ikke undergraver de viktigste 
velferdsordningene. Det konkluderes med at gitt et slikt scenario med flere eldre, bortfall av 
oljeinntekter og ulike andre forhold vil vi om femti år mangle et beløp som tilsvarer 6 pst. av BNP for å 
finansiere dagens velferdsordninger. 

Det norske arbeidsmarkedet vil ifølge produktivitetskommisjonen utsettes for store strukturelle 
endringer i årene som kommer. Globalisering, automatisering av arbeidsoppgaver og 
delingsøkonomien vil slå inn i arbeidslivet. Kommisjonen mener dette må møtes med kompetanse og 
tilpasningsevne. Reguleringer og velferdsordninger må endres slik at de ikke hindrer omstilling, men 
legger til rette for økt arbeidsinnsats. Omstillingsevnen må økes ved kontinuerlig kompetanseheving, 
tilpasning til nye arbeidsmarkedsplattformer og et tettere samarbeid mellom utdanning, næringsliv og 
Arbeids- og velferdsetaten.  

I offentlig sektor må det ifølge kommisjonen leveres bedre resultater for innbyggerne av pengene. Det 
kreves hardere prioritering av mål, mindre byråkrati og evne til å legge ned gamle aktiviteter for å gi 
plass til nye. Virksomhetene må gis handlingsrom til å legge ned mindre prioriterte aktiviteter og flytte 
ressurser dit behovet er størst. Reformer har vært utsatt, men må ifølge kommisjonen tas nå.  

                                                      
41 NOU 2016:3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi, 
Produktivitetskommisjonens andre rapport  

42 Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013 
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I oppsummeringen av sin første rapport43 understreket produktivitetskommisjonen behovet for å 
etablere tilstrekkelig bred politisk støtte for å kunne gjennomføre større reformer. Krevende reformer 
har kostnader som kommer raskt, mens gevinstene først viser seg lenger fremme. Det kreves mer 
langsiktighet i politikken, med sterkere orientering mot resultater som kan oppnås. Strammere 
budsjetter vil kreve hardere prioriteringer også i offentlig sektor. 

Det ligger ifølge produktivitetskommisjonen store samfunnsmessige gevinster i økt digitalisering av 
hele samfunnet. Det gjelder også offentlige virksomheter. Bedre samhandling mellom IKT-systemer i 
det offentlige er nødvendig, slik at både publikum og næringsliv kan kommunisere digitalt med 
forvaltningen. Effektiv ressursbruk i offentlig sektor vil være en vesentlig forutsetning for en nødvendig 
omstilling mot en kunnskapsbasert økonomi.  

6.2  Andelen eldre i befolkningen øker  
Befolkningen i Norge er i ferd med å bli eldre. Dette er en konsekvens av at personene i de store 
etterkrigskullene blir eldre samtidig som levealderen øker. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører 
befolkningsfremskrivinger som viser hvordan folkemengden fordelt på alder og kjønn vil endre seg 
under forutsetninger om antallet fødsler, gjennomsnittlig levealder, innvandring og utvandring. På 
basis av disse variablene har SSB utarbeidet fremskrivinger i tre alternativer; lav, middels og høy.  

Figur 6.1 Befolkningsutviklingen frem mot 2060 basert på middelalternativet, fordelt på 
aldersgrupper.  

 
Kilde: SSB 

Fremskrivingen, basert på middelalternativet, anslår at andelen eldre (70 år eller mer) øker fra om lag 
11 pst. av befolkningen i dag til 19 pst. i 2060. Det betyr at omtrent hver femte person i Norge i 2060 
vil være 70 år eller mer. De aller eldste vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen. Andelen 80 
år og eldre vil stige fra 4 pst. i dag til 10 pst. i 2060, mens andelen 90 år og eldre vil øke fra 0,8 pst. til 
3 pst.44 

                                                      
43 NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, Produktivitetskommisjonens første 
rapport  

44 SSB (2016) "Befolkningsframskrivinger 2016- 2100: Dødelighet og levealder", Økonomiske 
analyser 3/2016 Statistisk sentralbyrå   
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Det er vanlig å anta at den nye eldregenerasjonen lever lenger fordi den har bedre helse og kan møte 
alderdommen med andre ressurser enn tidligere generasjoner. Friskere eldre kan føre til at behovet 
for omsorgstjenester og hjelpemidler reduseres for gitt alder, og i så fall lettes utfordringene for 
offentlige finanser. En gjennomgang av forskning på eldres helse45 gir imidlertid sprikende funn, og 
det er vanskelig å finne noe entydig svar på om de eldres helse blir bedre. Forandringer i livsstil, 
bedre behandlingsmuligheter og bedre helsevesen kan påvirke fysiologien forbundet med aldring. På 
den ene side kan økt levealder bety flere år med god helse og fungering fordi sykdommene debuterer 
senere, men på den annen side kan økt levealder også gi flere leveår med sykdommer og dårlig 
helse fordi flere overlever og opplever å bli gamle med sykdommer som før hadde dødelig utgang 
tidlig i livet. "Ekvilibriumhypotesen" foreslår noe midt imellom – endringer i kroniske sykdommers 
alvorlighetsgrad og progrediering vil holde samme tempo som endringer i dødelighet. Forskerne 
påpeker at med et slikt scenario vil andelen år med alvorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser 
i befolkningen stabiliseres eller reduseres, mens andelen år med moderate funksjonsnedsettelser 
eller mindre alvorlige lidelser vil øke. Konklusjonen i gjennomgangen er at resultatene fra 
undersøkelser er usikre og forskning omkring dette ikke gir noen entydige svar. Foreløpig kan vi 
derfor ikke legge til grunn at et lengre liv er ensbetydende med et lengre liv med god helse.46 

6.2.2 Økt behov for hjelpemidler og tilrettelegging 

Fremtidens eldre vil sannsynligvis være en differensiert gruppe med ulike muligheter og behov. Det er 
vanlig å anta at fremtidens eldre vil ønske å være aktive, mobile og klare seg selv så lenge som 
mulig. Tidlig intervensjon med hjelpemidler og tilrettelegging kan bidra til at eldre holder seg aktive 
lengst mulig. Eldre er en viktig ressurs i bl.a. familie og lokalsamfunn, og så mange som to av tre i 
alderen over 67 år mener selv at de har god eller meget god helse.47 Arbeids- og velferdsdirektoratet 
finner at selv om aldersgruppen 70-79 år nå er i sterk vekst, gir det moderate utslag på 
hjelpemiddelstatistikken fordi denne aldersgruppen er relativt friske og hjelpemiddelbehovet er 
moderat.48 Men samtidig kan vi anta at den store økningen i antall eldre i befolkningen vil medføre en 
betydelig vekst i tallet på personer med funksjonsnedsettelser, i og med at risiko for funksjonstap øker 
med alderen. Hjelpemiddelområdet er et stønadsområde som har en klar overvekt av eldre brukere.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
45 Ellen Melbye Langballe og Bjørn Heine Strand (2015) "Vil fremtidens eldre være friskere?", 
Tidsskrift for den norske legeforening nr. 2/ 2015  

46 Ellen Melbye Langballe og Bjørn Heine Strand (2015) "Vil fremtidens eldre være friskere?", 
Tidsskrift for den norske legeforening nr. 2/ 2015 

47 SSB: https://www.ssb.no/statistikkbanken  

48 Sigurd Gjerde (2016) "Brukarar av hjelpemidler i åra framover", Arbeid og velferd nr. 3/ 2016 
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Tabell 6.1 Antall brukere som fikk utlån i 2015 fordelt på aldersgrupper, prosentandel i hver 
aldersgruppe, og hver aldersgruppe i prosent av aldersgruppen i befolkningen.  

Aldersgruppe Antall brukere Prosentdel i hver 
aldersgruppe 

Prosentdel i 
befolkningen 

    0 – 9 år 5 145 3,8 0,8 

10 – 19 år 10 410 7,7 1,6 

20 – 29 år 3 785 2,8 0,5 

30 – 39 år 3 812 2,9 0,5 

40 – 49 år 6 289 4,7 0,8 

50 – 59 år 8 848 6,6 1,4 

60 – 69 år 14 570 10,8 2,6 

70 – 79 år 24 131 17,9 7,2 

80 – 89 år 40 222 29,9 22,8 

90 år og over 17 439 12,9 40,3 

Total 134 651 100,0 2,6 

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Tabell 6.1 viser at i 2015 var det registrert 134 651 brukere som fikk utlån fra en hjelpemiddelsentral. 
Blant disse var om lag 43 pst. av brukerne er 80 år eller eldre. Den største brukergruppen er eldre 
mellom 80 - 89 år som står for 30 pst. av utlånene.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet har på basis av middelalternativet for befolkningsfremskrivingen fra 
SSB, samt data fra Arbeids- og velferdsetatens database for aktivitet ved hjelpemiddelsentralene49, 
gjennomført en analyse av hjelpemiddelbehovene i fremtiden. Andre faktorer som kan spille inn på 
utviklingen, som f.eks. helseutviklingen i befolkningen, endringer i regelverket eller teknologisk 
utvikling, er ikke inkludert i fremskrivingene da det er ukjente faktorer. Fremskrivingene går frem til 
2060, og usikkerheten øker med tiden.  

Under forutsetninger om middelsalternativet for befolkningsvekst (SSB) og at andelen i hver 
aldersgruppe som mottar hjelpemidler holdes på et 2016-nivå, vil tallet på brukere som hvert år får ett 
eller flere lån av hjelpemidler kunne utvikle seg som det går frem av figur 6.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
49 Alle personer som har utlån av hjelpemidler per år. 
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Figur 6.2 Fre mskriving av tilgangen av brukere ved hjelpemiddelsentralene frem mot 2060, totalt
og per aldersgruppe. Antall personer.

Kilde : Arbeids - og velferds direktoratet

Figuren viser at estimert vil det være om lag 300 000 betjente brukere i 2060, dvs. en betydelig
økning fra 134 650 faktiske brukere i 2015 .50 Det totale antall brukere vil stige hvert år og de eldste
aldersgruppene vil stå for nesten hele veksten. Den største veksten i de eldste aldersgruppene vil vi
se fra 202 5 og fremover. Frem mot 2035 vil det være neste n en dobling av den årlige tilgangen av
brukere over 80 år. NAVs omverden sanalyse fra 2016 påpeker også på at ettersom
befolkningsveksten først og fremst er sterk blant de eldste, forventes det en sterk økning i antall
brukere av hjelpemidler .51

Estimert v il antallet yngre brukere være mer stabilt . I en situasjon hvor det vil bli relativt færre i
yrkesaktiv alder, vil det bli enda viktig ere å bidra med hjelpemidler , tilpasninger og tiltak for flest mulig
av de yngre med funksjonsnedsettelser slik at de kan delta i arbeid eller gjennomføre utdanning.

Økningen i andelen eldre i befolkningen vil utfordre dagens hjelpemiddelsystem både rent økonomisk
og ressursmessig. Det er stor forskjell på gjennomsnittlig utlånsverdi for yngre og eldre brukere, der
eldre har en betydelig lavere utlånsverdi per bruker , som vist i figur 6.3 . Det innebærer at økningen i
samle de innkjøpskostnader ved hjelpemiddelsentralene forventes å ha en lavere årlig vekst enn
økningen i antall brukere.

50 Ortopediske hjelpemidler og høreapparater som forvaltes av NAV Arbeid og ytelser er ikke
inkludert i fr e m skrivingen over , som kun omfatter bruker e ved hjelpemiddelsentralene. Arbeids -
og velferdsetaten s egne prognoser som omfatter ortopediske hjelpemidler og høreapparater viser
en økning i antall brukere frem mot 2060 .

51 NAV (2016) "NAVs omverdensanalyse 2016 – Utvikling, trender og konsekvenser fram mot 2030" ,
NAV - rapport 2016:3
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Figur 6.3 Gjennomsnittlig utlånsverdi per bruker, fordelt etter kjønn og aldersgrupper.

Kilde : Arbeids - og velferdsdirektoratet

H jelpemidlene til eldre vil i mange tilfeller inngå i kategorien relativt enkle hjelpemidler .52 Sakene tar
ikke lang tid å behandle, men den betydelig økende saksmengden s om følge av flere eldre i
befolkning en vil allikevel utfordre ressursbehovet både ved hjelpemiddelsentralene og særlig i
kommunene. Dette omfatter bl.a. tjenester og administrasjon knyttet til hjelpemidlene som vil utfordre
lønn og andre driftsutgifter . Hj elpemiddelløsningene må ses i sammenheng med andre behov som
tap av funksjonsevne fører med seg, og det blir økt behov for t ilpasninger, vedlikehold, service og
reparasjoner.

Utgiftene til hjelpemidler må imidlertid også ses i sammenheng med alternative kostnadskrevende
pleie - og omsorgstjenester i kommunene. En ø kt andel eldre i befolkningen vil øke etterspørselen
etter pleie - og omsorgstjenester generelt. SSB har gjennomført en fre mskriving av etterspørselen
etter arbei dskraft og omsorgsboliger innenfor pleie - og omsorgsektoren frem til 2060. I 2060 kan
pleie - og omsorgstjenestene ha behov for nesten 100 000 flere årsverk enn dagens 133 000 (2014 -
tall) . Behovet blir enda større dersom gjennomsnittlig levealder øker mye .53

Produktivitetskommisjonen skriver at : " Ø kningen i antall eldre i årene som kommer vil kreve en
økende innsats i pleie og omsorg. Det er store forskjeller i utgiftene mellom opphold i
heldøgnsinstitusjoner og omsorg organisert i egen bolig eller omsorgsbol iger. Det må satses aktivt og
målrettet på å utvikle og ta i bruk ny teknologi som gir større grupper av eldre og andre
omsorgstrengende muligheten for å fungere i egen bolig " .54 Samhandlingsreformen understreker tidlig
innsats s om et virkemiddel for å møte utfordringen.

52 Agenda Kaupang (2016) " Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og
organisering på hjelpemiddelområdet" , rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids - og
sosialdepartemen tet

53 SSB ( 2016) " Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie - og omsorgssektoren mot 2060",
SSB Rapporter 20/2016

54 NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi
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6.2.3 Flere skal kunne bo hjemme lenger 

Den sterke veksten i tallet på eldre gir betydelig større behov for pleie- og omsorgstjenester generelt, 
og vil gi flere hjelpemiddelbrukere i fremtiden. Vi kan anta at stadig flere eldre ønsker å bo hjemme så 
lenge som mulig dersom de føler seg trygge på at de får tilgang til god hjelp og nødvendig 
tilrettelegging. At flere skal kunne bo hjemme lenger er også et av formålene med 
samhandlingsformen, jf. kapittel 3. Det legges til rette for hjemmebaserte tjenester som kan utsette 
behovet for en sykehjemsplass eller kommunal omsorgsbolig. Boligutvalget skriver at i tillegg til å 
satse på utbedring og bygging av flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser, er det viktig å legge til 
rette for at flere kan bo lenger hjemme.55  

Vi kan anta at den nye eldregenerasjonen vil sette større krav til aktivitet og deltakelse enn tidligere 
generasjoner eldre, og at de dessuten er mer teknologivante. Vi kan i likhet med Holte- utvalget også 
anta at fremtidens eldre, med et annet forbruk, livsstil og andre ressurser til å møte alderdommen enn 
tidligere generasjoner, vil gi økende etterspørsel etter tjenester og forbruksprodukter på det åpne 
markedet som skal gjøre dagliglivet lettere å mestre. 

Hjelpemidler blir et viktig virkemiddel for at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig og ha et 
aktivt liv med høy grad av deltakelse og mestring. Det er vesentlig både for den enkelte og for 
samfunnet at en person med nedsatt funksjonsevne skal kunne klare seg selv og bestemme mest 
mulig over sitt eget liv. Boliger med god tilgjengelighet er et viktig virkemiddel i så måte. Relativt få 
boliger er imidlertid tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser, og det vil bli en stor økning i 
behov for kompenserende tiltak, bl.a. ombygginger, heiser, dørautomatikk og ramper. Lav tilvekst av 
nye boliger gjør det nødvendig å fokusere på tilgjengelighet i eksisterende boligmasse. Kun om lag 10 
pst. av boligene i landet er tilgjengelige for rullestolbrukere.56 I overkant av 500 000 boliger ligger i 2. 
etasje eller høyere. Av disse ligger om lag 350 000 i bygninger uten heis. Det betyr at 600 000 
personer – 12 pst. av befolkningen – bor i 2. etasje eller høyere uten heis. Av disse er 25 000 
personer over 80 år, og ytterligere 25 000 er mellom 70 og 79 år. En mer tilgjengelig boligmasse er en 
forutsetning for å kunne møte utfordringene med flere eldre. Det kan gi mindre behov for 
institusjonsplasser og dermed også frigjøre arbeidskraft.   

Det har vært en bevisst politikk siden 1945 at flest mulig skal kunne eie sin egen bolig. I NOU 2011:15 
Rom for alle - en sosial boligpolitikk for fremtiden hevdes det at boligens betydning i eldreomsorgen 
antas å få en stadig større rolle og at samhandlingsreformen er tenkt å bygge videre på denne 
utviklingen. Utvalget skriver at flere eldre har økonomi til å gjøre fysiske tilpasninger i boligen eller 
kjøpe seg en tilpasset bolig.  

Med bedre økonomi blant eldre bør det legges til rette for at eldre i større grad kan ta ansvar for sin 
egen boligsituasjon. Samtidig vil målsettingen om at eldre skal bo hjemme til tross for 
funksjonsnedsettelser, kreve en betydelig ressursinnsats fra det offentlige for å kompensere for 
manglende tilrettelegging i boliger, ettersom andelen tilrettelagte boliger i eksisterende boligmasse er 
lav. Velferdsteknologi og annen teknologisk utvikling vil gi muligheter for at flere kan bo hjemme så 
lenge de ønsker det, jf. omtale i punkt 6.3 og 6.4.   

6.3 Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi anses som viktig for å kunne møte utfordringer innenfor helse og omsorg som følge 
av den demografiske utviklingen, og har dermed fått mye oppmerksomhet de siste årene. 
Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologier som har et brukerperspektiv og har som formål å øke 
omsorgskapasitet og bedre kvaliteten av helse- og omsorgstjenester via økt selvhjulpenhet, 
uavhengighet og verdighet for mottakere av helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi er rettet 

                                                      
55 NOU 2011: 15 Rom for alle – En sosial boligpolitikk for framtiden  

56 Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje – bu – leve  
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mot alle, selv om eldregruppen har vært mest i fokus. Ulike typer teknologi kan understøtte og 
forsterke f.eks. trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål, sosial kontakt, fysisk aktivitet og mobilitet. Ved 
bruk av velferdsteknologi vil flere kunne bo hjemme til tross for nedsatt funksjonsevne, det blir bedre 
kvalitet på tjenestene og det gir samfunnsøkonomiske gevinster. Velferdsteknologi kan også gi viktige 
effekter innen helsefremmende arbeid og kan medvirke til å forebygge fall, samt motvirke ensomhet 
og kognitiv svikt. Det er forventet at det vil bli en betydelig etterspørsel etter velferdsteknologi i årene 
som kommer.  

Definisjoner og begrepsbruk knyttet til velferdsteknologi varierer fra land til land. I Norge benyttes 
oftest definisjonen fra NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg (Hagen-utvalget): 

"Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt 
trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den 
enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk 
nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til 
pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på 
tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for 
tjenester eller innleggelse i institusjon." 

Andre begreper som m-helse (mobile helseløsninger), omsorgsteknologi, telemedisin, 
smarthusteknologi og hverdagsteknologi definerer delområder innen velferdsteknologi.57  

Det går ikke et klart skille mellom velferdsteknologi og hjelpemidler. I utvalget legges det vekt på at 
velferdsteknologi skal gi mer bærekraftige helse- og omsorgtjenester, ved at det kan inngå i helse- og 
omsorgstjenestene i tillegg til eller som erstatning for personbasert omsorg.  

På en del områder vil det imidlertid være uklart hva som defineres som velferdsteknologi og hva som 
defineres som hjelpemidler. Hjelpemidler som typisk regnes som velferdsteknologi og som dekkes 
med hjemmel i folketrygdloven, er bl.a. omgivelseskontroll, varsling for hørselshemmede og varsling 
til pårørende innen samme boenhet. Andre eksempler er kalenderfunksjonalitet med touchscreen og 
medisindispensere. 

Hjelpemidler som er vanlige også for personer uten funksjonsnedsettelser dekkes ikke av 
folketrygden selv om det kan defineres som velferdsteknologi, slik som smarttelefoner, nettbrett og 
applikasjoner. For personer som fyller vilkårene for å få innvilget omgivelseskontroll, vil 
smarthusløsninger ofte være mer hensiktsmessig. Likevel dekkes ikke smarthusløsninger av 
folketrygden fordi slikt utstyr ikke anses som nødvendig i lovens forstand. Smarthusløsninger kan 
videre betraktes som allmennteknologi.58 

Folketrygden gir ikke generelle finansieringstilskudd til f.eks. tilrettelegging av nye omsorgsboliger, 
eller generelle tiltak for helsepersonell. Rettigheter etter folketrygden gis til enkeltpersoner og er 
knyttet til den enkeltes nedsatte funksjonsevne. 

Hjelpemiddelsentralene har et forvaltningsansvar for de hjelpemidlene som lånes ut. I ansvaret ligger 
også veiledning i bruken av hjelpemidlene, service og reparasjon. Hjelpemiddelsentralene kan også gi 
råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging utover eget finansieringsansvar.59 
Kjernekompetansen knytter seg til hvordan ulike funksjonsvansker kan avhjelpes med hjelpemidler, 
teknologi og tilrettelegging. Når det gjelder velferdsteknologi, kan hjelpemiddelsentralene bidra med 

                                                      
57 Helsedirektoratet (2016) IS-2416 "Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger – 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram" 

58 "Bolig uten hindring – selvstendighet, mestring og trygghet med smarthus", erfaringer fra et 
prosjekt i samarbeid mellom NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland, Stavanger kommune og NAV 
Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, 2012 

59 FOR-1997-04-15-323 Forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar 
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kompetanse om funksjonalitet og brukergrensesnitt for å bidra til helhetlige, kostnadseffektive og 
innovative løsninger for bruker. Det foregår et samarbeid mellom hjelpemiddelsentralene, kommuner 
og andre sentrale aktører knyttet til velferdsteknologi.  

6.3.1 Nasjonalt velferdsteknologiprogram  

Som en del av oppfølgingen etter Hagen-utvalget varslet Stoltenberg II-regjeringen i Meld. St. 29 
(2012–2013) Morgendagens omsorg etablering av en nasjonal satsing på velferdsteknologi. Stortinget 
fulgte dette opp gjennom bevilgning over revidert nasjonalbudsjett for 2013, jf. Prop. 149 S (2012–
2013). Ansvaret for Nasjonalt velferdsteknologiprogram ble lagt til Helsedirektoratet. 
Programeierskapet har i 2016 vært ivaretatt av Direktoratet for e-helse. Fra 2017 vil ansvaret 
tilbakeføres til Helsedirektoratet. Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom 
Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og kommunesektorens organisasjon (KS).  

Nasjonalt velferdsteknologiprogram forvalter ulike nasjonale satsinger, der flere har betydning for 
hjelpemiddelområdet: 

− Sikre implementering av trygghetsskapende teknologier som del av de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Dette vil i hovedsak omfatte løsninger med tilhørende tjenester som 
stasjonær og mobil trygghetsalarm, fallsensor, ulike detektorer, ulike sensorer som varsler 
bevegelse/ikke bevegelse, lokaliseringsløsninger (GPS), digitalt tilsyn, 
medisineringsløsninger osv. Formålet er å gi økt trygghet og egenmestring, slik at mennesker 
kan bo lengre i egen bolig.  

− Medisinsk avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer, slik at mennesker 
bedre kan mestre egen sykdom og få redusert behov for helse- og omsorgstjenester. 

− Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt. Målgruppen er eldre som 
via f.eks. Skype/Facetime skal gis mulighet til å opprettholde kontakten med sitt sosiale 
nettverk. Målet er også å redusere ensomhet.  

− Støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Målet er å prøve ut 
hvordan ulike velferdsteknologiske løsninger kan legge til rette for at barn og unge med 
nedsatt funksjonsevne kan delta i ulike fritidsaktiviteter.  

Satsingen innen utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene er 
oppdraget som har størst relevans for hjelpemiddelpolitikken. Hovedfokuset i programmet er 
velferdsteknologiske løsninger som kan bidra til økt trygghet og mestring slik at mennesker, 
uavhengig av alder og diagnose, kan bli boende lengst mulig hjemme til tross for funksjonssvikt. 
Programmet omfatter også løsninger i omsorgsboliger og sykehjem. Målet med programmet er å 
utvikle kunnskap og verktøy som også andre kommuner kan dra nytte av når de skal starte arbeidet 
med å inkludere velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenestene. 

Løsninger som har vært prøvd ut i programmet, er trygghetspakker med ulike komponenter (mobil 
trygghetsalarm, fallalarm, ulik sensorteknologi), elektronisk medisineringsstøtte, varslings- og 
lokaliseringsteknologi for mennesker med kognitiv svikt, digitalt tilsyn, elektronisk dørlås, 
logistikkløsninger for kjøreruter i hjemmetjenesten, teknologi for avstandsoppfølging og behandling 
ved kroniske sykdommer og ulike løsninger i sykehjem og boliger med heldøgns tjenester. 

Programmet har videreutviklet KS sitt Veikart for velferdsteknologi til "Veikart for 
tjenesteinnovasjon".60 Dette er et verktøy som kommunene kan benytte når de skal utvikle tjenestene, 
planlegge, anskaffe og ta i bruk velferdsteknologi. 

Foreløpige erfaringer i programmet viser at de fleste løsningene medfører økt trygghetsfølelse, både 
for bruker, pårørende og kommunalt ansatte. Bruker opplever også økt selvstendighet, aktivitetsnivå, 
mestring og innsikt i egen situasjon og sykdom. For ansatte i kommunen ser teknologien ut til å gi økt 
trivsel, bedre arbeidsprosesser og økt effektivitet. Ny teknologi kan i visse tilfeller føre til usikkerhet 

                                                      
60 www.ks.no/samveis   
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både hos brukere, pårørende og ansatte i kommunen når teknologien svikter, f.eks. ved manglende 
dekningsgrad i mobilnettet eller ved feilalarmer.61 Programmet viser så langt til noen besparelser i 
kommunene som følge av bruk av velferdsteknologi. Dette er f.eks. redusert antall hjemmebesøk, 
redusert avlastningsbehov for pårørende og redusert ekstra bemanning. Unngåtte kostnader og 
utsatte tjenestebehov som direkte resultat av innføring av velferdsteknologi, er vanskelig å 
dokumentere og fastslå i omfang.62 Flere av kommunene i velferdsteknologiprogrammet kan vise til 
gevinster ved bruk av velferdsteknologi. Tabellen under viser eksempler på gevinster kommunene har 
rapportert på de ulike tjenesteområdene. 

Tabell 6.2 Gevinster ved bruk av velferdsteknologi 

Tjeneste  Økt kvalitet Spart tid Unngåtte kostnader 

Lokaliserings-
løsninger  

Økt trygghet og mestring for 
bruker, ansatte og pårørende 

Frihet og fravær av tvang 

Pårørende kan stå lenger i jobb 

Færre leteaksjoner Unngått innleggelse i 
institusjon 

Medisinerings-
løsninger  

Økt mestringsfølelse  

Økt aktivitetsnivå og innhold i 
hverdagen 

Riktigere medisinering til riktig 
tid 

Økt verdighet  

Færre avvik 

Redusert antall 
hjemmebesøk 

Bærum kommune har 
beregnet at de har spart tid 
på medisinhåndtering 
tilsvarende 2,3 årsverk i 
2016 – frigjort tid har gitt økt 
kapasitet, ved at de kunne gi 
tjenester til flere med 
samme ressurser 

Bergen kommune har 
redusert antall 
hjemmebesøk med 38 pst. 
og total vedtakstid med 59 
pst. per uke for 18 
hjemmeboende etter at de 
tok i bruk elektronisk 
medisineringsstøtte 

Digitalt tilsyn Økt søvnkvalitet – unngår 
vekking på natt 

Økt trygghet for pårørende 

Færre hjemmebesøk Utsatt behov for 
institusjonsplass 

Pasientvarsling i 
institusjon 

Redusert medisinering og mer ro 

Redusert antall fall (40 pst. 
reduksjon i fall med skade i 
Bærum kommune) 

Større fleksibilitet og mer 
målrettet tilsyn 

Unngått oppbemanning 
spesielt på natt (Fredrikstad 
og Bærum) 

Redusert vedtakstid med 
400 timer i en omsorgsbolig 
i Bærum 

Optimalisering av 
kjøreruter 

Økt personkontinuitet hos 
brukere 

Horten kommune sparer om 
lag ett årsverk på 
planlegging 

Sparer kjøring 

Elektroniske låser Økt trygghet (tap av fysiske 
nøkler ikke lenger et problem) 

Bruker mindre tid til henting 
av nøkler 

Sparer tid og øker 
fleksibilitet ved akutte 
oppdrag og bytting av 
oppdrag 

Kilde: Nasjonalt velferdsteknologiprogram63 

                                                      
61 Helsedirektoratet (2016) IS-2416 "Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger – 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram" 

62 Helsedirektoratet (2016) IS-2416 "Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger – 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram" 

63 Helsedirektoratet IS-2557 "Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger – Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram" 
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6.4 Rask teknologisk utvikling  
Et helt sentralt prinsipp bak hjelpemiddelsystemet i Norge er at man skal få kompensert ekstrautgifter 
man har som følge av en funksjonsnedsettelse. Dersom man grunnet funksjonsnedsettelse ikke kan 
gå, og er helt avhengig av en rullestol, så har man en utgift gående personer ikke har, og denne skal 
således kompenseres fullt ut. Den raske teknologiske utviklingen kan gi nye muligheter for den 
enkelte og økt mangfold av hjelpemidler, gjennom stadig mer avanserte, men også potensielt dyrere 
hjelpemidler. Den teknologiske utviklingen vil dermed kunne utfordre kostnadskontrollen på 
hjelpemiddelområdet, jf. kapittel 10. Samtidig kan innovasjon og ny teknologi på hjelpemiddelområdet 
frembringe både bedre og billigere hjelpemidler som kan gi lavere kostnader og dermed sikre mest 
mulig effektiv ressursbruk.  

Hjelpemidler er som hovedregel avgrenset mot det man kan kalle ordinært utstyr som er rettet mot 
allmennheten og som er vanlig i befolkningen. Med rask teknologisk utvikling vil definisjonen av hva 
som til enhver tid er å anse som et hjelpemiddel i lovens forstand endre seg raskt. Det gis ikke stønad 
til såkalte ordinære produkter, som f.eks. smarttelefoner og nettbrett fordi de anses som vanlig i 
befolkningen, mens man fortsatt kan få stønad til dyrere utstyr som løser de samme praktiske 
behovene. Samtidig ser man at programvare og applikasjoner kan være egnede hjelpemidler. Noen 
hjelpemidler det i dag gis stønad til vil ligge i et grenseland når det gjelder å bli betegnet som et 
hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand. Eksempler på dette kan være bil og PC. 

Rask teknologisk utvikling utfordrer dermed et system for god kostnadskontroll i et marked med stadig 
nye muligheter til aktivitet og deltakelse for den enkelte, men samtidig langt dyrere 
hjelpemiddelløsninger. En annen følge av den raske teknologisk utviklingen er at det må vurderes 
kontinuerlig når et hjelpemiddel går over til å bli ansett som ordinært utstyr, og dermed ikke lenger 
dekkes av folketrygden. En tredje utfordring er å unngå at det gis stønad til dyre 
hjelpemiddelløsninger der det kunne vært gitt stønad til f.eks. et nettbrett som løser samme utfordring. 
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7 Brukerne av hjelpemidler og tilretteleggingstjenester 
Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som har nedsatt funksjonsevne i Norge, ettersom andelen varierer ut 
i fra hva slags definisjoner som benyttes. I befolkningsundersøkelser finnes det ikke standardiserte 
spørsmål for å identifisere og avgrense antall personer med nedsatt funksjonsevne i befolkningen. 

Om lag 17 pst. av befolkningen i alderen 15-66 år, det vil si 585 000 personer, oppga å ha en 
funksjonshemming i 2015 i SSBs arbeidskraftundersøkelse. Naturlig nok øker andelen med alderen. 
Blant ungdom i alderen 15-24 år var den 10 pst., mens den kom opp i 32 pst. i aldersgruppen 60-66 
år.64 Vi kan anta andelen med funksjonshemming er enda større i aldersgruppen over 66 år. 
Resultatene fra Difis innbyggerundersøkelse for 2015 viser at 19 pst. i befolkningen over 18 år har 
nedsatt funksjonsevne. Denne undersøkelsen gir et noe høyere estimat enn 
arbeidskraftsundersøkelsen til SSB, trolig på grunn av at alle over 18 år er med i undersøkelsen. 
Blant personer over 67 år oppgir mer enn hver fjerde at de har nedsatt funksjonsevne.65 

Vi har ikke statistikk som viser samlet hvor mange som mottar hjelpemidler eller hjelpemiddeltjenester 
fra stat og kommune. Vi vet imidlertid hvor mange som har fått utdelt et hjelpemiddel fra en 
hjelpemiddelsentral, dvs. personer som er registrert i hjelpemiddelsentralenes utlånsregister. I 2015 
var det om lag 134 000 brukere som fikk utdelt et hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen i løpet av 
året. 172 812 brukere hadde i løpet av 2015 mottatt tjenester i form av nytt hjelpemiddel, service og 
rådgivning. Antall brukere i 2015 som hadde hjelpemidler på utlån fra hjelpemiddelsentralene var om 
lag 420 000 personer. Brukergruppene mottar ikke bare tjenester knyttet til hjelpemidler, men også 
tjenester slik som rådgiving, veiledning, tolking, funksjonsassistanse og lese- og sekretærhjelp.  

7.1 En heterogen gruppe med ulike behov  
Mottakerne av hjelpemidler er svært ulike både med hensyn til funksjonsnedsettelse og 
oppfølgingsbehov. Noen har sammensatte funksjonsnedsettelser som krever mange hjelpemidler, 
mens andre kun har behov for få og relativt enkle hjelpemidler. Som nevnt i kapittel 6 er den største 
andelen mottakere av hjelpemidler i de eldste aldersgruppene. 43 pst. av hjelpemiddelbrukerne er 
over 80 år. Blant de eldre hjelpemiddelbrukerne er det langt flere kvinner enn menn. Tilsvarende er 
det betydelig flere gutter/yngre menn enn jenter/yngre kvinner i aldersgruppene under 25 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
64 SSB (2015) Funksjonshemmede, Arbeidskraftundersøkelsen. 2015, 2. kvartal 

65 https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne   
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Figur 7.1 Antall registrerte brukere fordelt på kjønn og aldersgrupper

Kilde: Arbeids - og velferdsdirektoratet

Som vist i kap i t tel 6 er utlånsverdien lavest i de eldste aldersgruppene. Dette indikerer at de yngre
brukerne har et mer omfattende hjelpemiddelbehov enn de eldre .66 Andelen som har behov for
kontakt med flere ins tanser er høyest for de yngre aldersgruppene, noe som også indikerer at de
yngste har mer omfattende funksjonsnedsettelser som krever spesialkompetanse fra flere instanser i
formidlingsprosessen.67 I en brukerundersøkelse gjennomført av Arbeids - og velferds direktoratet i
2008 oppgir mange unge at de har behov for mer bistand til opplæring og oppfølging etter at de har
mottatt hjelpemidlene enn tilfellet er de for eldre.68 En del eldre brukere mottar derimot relativt enkle
hjelpemidler som følge av plager som oppstår i høy alder, gjerne som følge av en naturlig
aldringsprosess. S amtidig er også de eldre en differensiert gruppe med hensyn til
funksjonsnedsettelse og oppfølgingsbehov. En eldre slagpasient kan ha omfattende beh ov for
hjelpemidler som følge av redusert beveg e l ighet og kognitive utfordringer , og det vil være behov for
god faglig hjelpemiddelformidling som sikrer riktig valg og bruk av hjelpemidler.

7.2 Barn og u nge med nedsatt funksjonsevne
Hjelpemidler og tilrettel egging er ett av mange virkemidler for at barn og unge med nedsatt
funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. For foreldrene til barn med
funksjonsnedsettelser er det ofte mye som skal følges opp: p edagogisk og fysisk tilretteleggin g,
oppfølging i barnehage og skole, ansvarsgruppemøter og individuell plan, medisinsk oppfølging,
opptrening, habilitering, hjelpemidler, støttekontakt, assistent, fritidsaktiviteter – og mye mer .69 Et
velfungerende hjelpe middelsystem er en viktig faktor for god livskvalitet for både familien og for barn
som er født med eller har fått en funksjonsnedsettelse i ung alder . I styringssignalene fra Arbeids - og
sosialdepartementet legges det vekt på at barn og unge med redusert funksjonsevne skal prioriteres,
noe som følges opp av Arbeids - og velferdsetatens prioriteringssignaler til hjelpemiddelsentralene. I

66 NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

67 NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – Et helhetlig hjelpemiddeltilbud

68 Brukerundersøkelse blant brukere av hjelpemidler 2008, Arbeids - og velferdsdirektoratet 2009

69 FFO - notat om foreldre med funksjonshemmede barn, politisk notat nr. 03/14
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likhet med Holte-utvalget er utvalget opptatt av at hjelpemiddelsystemet må utformes og forvaltes på 
en slik måte at det bidrar til at barn og unge med funksjonsnedsettelser gis like muligheter som andre 
barn og unge, og at det er en grunnleggende verdi i den norske velferdsstaten å sikre at disse 
mulighetene blir så like som mulig. Det er særskilt viktig at vi lykkes med å inkludere unge med 
nedsatt funksjonsevne i utdanning og arbeid gjennom tilrettelagte utdanningsløp inn mot arbeidslivet. 
Barn og unge er en sårbar gruppe mht. å kunne mestre og delta i samfunnet. Tidlig innsats med 
tilretteleggingstiltak vil bidra til et best mulig utgangspunkt for at den enkelte kan fullføre utdanning og 
senere delta i arbeidslivet. Gevinstene vil være store både for samfunnet og den enkelte dersom man 
lykkes med dette, jf. kapittel 9.   

7.3 Levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne 
Personer med nedsatt funksjonsevne har samlet sett dårligere levekår enn gjennomsnittet i 
befolkningen, bl.a. i form av lavere utdanning, svakere arbeidstilknytning og dårligere økonomi.70  

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har SSB utviklet et indikatorsett for å følge 
levekårs- og livssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne.71 Lav sysselsetting i grupper 
med nedsatt funksjonsevne betyr at flere i denne gruppen får sin livsinntekt gjennom overføringer fra 
folketrygden enn andre. Undersøkelsen fra SSB viser at personer med nedsatt funksjonsevne i større 
grad har store vansker med å få endene til å møtes sammenliknet med befolkningen, hhv. 16 og 6 
pst. Dette målet sier noe om hvor mange som selv oppfatter sin økonomi som vanskelig. Videre sier 
10 pst. av de med nedsatt funksjonsevne at de har betalingsproblemer, mot 6 pst. i befolkningen. En 
undersøkelse av NTNU samfunnsforskning konkluderer med det samme.72 De finner at offentlige 
overføringer og skattemessige fordeler bidrar til en viss utjevning av inntektsforholdene mellom 
personer med funksjonsnedsettelse og befolkningen for øvrig. Til tross for overføringer kommer 
likevel personer med nedsatt funksjonsevne dårligere ut økonomisk enn resten av befolkningen. De 
finner at de med mest omfattende funksjonsnedsettelser har dårligst økonomi.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet har koblet sammen data fra hjelpemiddelsentralenes register over 
personer som per 30. juni 2016 var registrert med et utlån av hjelpemidler med A-ordningen, som 
viser antall timer lønnet arbeid per uke. Figur 7.2 viser at i aldergruppen 18–66 år hadde 42 pst. 
arbeid av minst en times varighet. Andelen er lavest i aldergruppen 40–66 år, og er lavere blant 
kvinner enn menn. Direktoratet finner at tilsvarende tall i befolkningen i aldersgruppen 18–66 år er 69 
pst. Yrkesdeltakelsen er med andre ord betydelig lavere blant personer som mottar hjelpemidler fra 
hjelpemiddelsentralene enn i befolkningen generelt.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
70 Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020) 

71 Jorun Ramm og Berit Otnes (2013) "Personer med nedsatt funksjonsevne. Indikatorer for levekår 
og likestilling", SSB-rapport 8/2013 

72 Anna Kittelsaa, Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro (2015) "Levekår for personer med nedsatt 
funksjonsevne: Fellestrekk og variasjon", NTNU samfunnsforskning  
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Figur 7.2 Antall registrerte brukere i arbeid fordelt på kjønn og alder.

Kilde: Arbeids - og velferdsdirektoratet

Holte - utvalget viser til en rapport fra SNF73 som viser at bruttoinntekten er lavere for brukere av
hjelpemidler for alle aldersgrupper. For aldersgruppene 17 – 34 og 35 – 59 år utgjør bruttoinntekten for
brukere omkring 66 pst. av inntekten for alle. Forskjellen er størst for de yngre aldersgruppe ne , me ns
forskjellen blir vesentlig mindre fra 65 år og oppover. Mange eldre brukere får hjelpemidler først som
pensjonister, som følge av plager som oppstår i høy alder, gjerne som følge av en naturlig
aldringsprosess. De har dermed vært integrert på arbeidsmar kedet i yngre år, noe som har betydning
for opptjening av pensjonspoeng og formue. Tidligere var eldre spesielt utsatt for lavinntekt, men
dette har nå endret seg. En gjennomgang foretatt av Arbeids - og velferdsetaten74 viser at andelen
med lavinntekt blant eldre (67 år og eldre) reduseres betydelig i tidsperioden 2000 – 2013 , mens
andelen derimot øker blant unge og unge voksne . Nedgangen hos eldre kan bl.a. skyldes at eldre
arbeidstakeres posisjon er styrket gjennom høyere utdanningsnivå, flere eldre kvinner i arbeid og
virkninger av pensjonsreformen. I Meld. St. 7 (2016 – 2017) Regulering av pensjoner i 2016 og
pensjonisters inntektsforhold vise s det til at den eldre befolkningen, det vil si personer fra 62 år og
oppover, har hatt en sterkere økning i kjøpekraften enn den yngre befolkningen de siste ti årene. Den
eldre delen av befolkningen har i løpet av perioden hatt en realvekst på rundt 45 pst., mens den yngre
delen har hatt enn realvekst på rett over 30 pst.75

73 Christian Andersen (2009) " Hjelpemidler og egenbetaling " , Samfunns - og n æringslivsforskning AS
(SNF)

74 Arbeids - og velferdsdirektoratet (2016) "Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk –
2015" , NAV - rapport 1 - 2016

75 Meld. St. 7 (2016 – 2017) Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold
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7.4 Brukernes vurdering av hjelpemiddelformidlingen 
Et sentralt spørsmål for utvalget er å se på hvordan hjelpemiddelformidlingen oppleves av brukerne i 
dag. Agenda Kaupang76 har sett på dette bl.a. på basis av to brukerundersøkelser i Arbeids- og 
velferdsetaten. Den ene er etatens generelle personbrukerundersøkelse, som stiller åtte spørsmål om 
hjelpemiddelområdet (N=68977). Den andre undersøkelsen retter seg særskilt mot yngre med nedsatt 
funksjonsevne der det i all hovedsak er brukerens foresatte som har besvart spørsmålene. I den siste 
undersøkelsen er det det 420 respondenter fra hele landet unntatt Finnmark, og alle har besvart 
undersøkelsen i forbindelse med besøk på hjelpemiddelsentralen. I tillegg gjennomgår Agenda 
Kaupang en rapport fra Norges Handikapforbund (2015) med 120 brukererfaringer. Denne 
undersøkelsen kan gi en viktig indikasjon på hva som er viktig for hjelpemiddelbrukere og hvor 
hindringene i systemet ligger.  

I hovedtrekk finner Agenda Kaupang at basert på de foreliggende undersøkelsene kan en si at 
hjelpemiddelbrukerne generelt sett er fornøyd med hjelpemiddelformidlingen i dag. På en skala fra 1 
til 6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd, gir brukerne en gjennomsnittsscore på 4,8 når 
de blir bedt om å vurdere hvor fornøyd de er med hjelpemiddelformidlingen, inkludert tjenestene fra 
kommunen. Det trekkes frem at hjelpemiddelsentralene besitter høy faglig kompetanse, at de ansatte 
stort sett er serviceinnstilte og løsningsorienterte, at det gis gode muligheter til utprøving av 
hjelpemidler, og at det sjelden gis avslag på søknader. Tidsbruk og manglende informasjon om både 
søknadsprosess og tilgjengelige hjelpemidler trekkes imidlertid frem som de største svakhetene i 
hjelpemiddelformidlingen.78  

Det fremkommer også at det er store lokale variasjoner mellom kommunene, bl.a. knyttet til 
kompetanse og tilgjengelighet. I tillegg pekes det på manglende digitale løsninger og manglende 
valgfrihet knyttet til hjelpemiddel. Yngre brukere er i mindre grad enn eldre brukere fornøyd med 
hjelpemiddelsystemet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
76 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 

77 Utvalget består av brukere som sto registrert med innvilget søknad i alderen 18 til 75 år ved 
årsskiftet 2013/2014.  

78 Det ble gjennomført en ny brukerundersøkelse i Arbeids- og velferdsetaten i 2016. På grunn av 
endret metode og brukersammensetning er den nye undersøkelsen ikke direkte sammenliknbar med 
brukerundersøkelsen fra 2014, men den gir om lag det samme bildet av brukertilfredsheten blant 
hjelpemiddelbrukerne. Brukerne er fortsatt minst fornøyd med tidsbruk og manglende informasjon. 
Mer konkret viser resultatene fra 2016 at brukerne er litt mer positive til informasjonen om 
hjelpemidler og informasjon om søknadsprosessen (+ hhv. 0,1 og 0,2) og litt mer misfornøyd med 
tidsbruken (- 0,3). Langt flere (+ 0,7) er fornøyd med samhandlingen mellom de ulike instansene de 
har vært i kontakt med, men spørsmålet er endret fra 2014 til 2016 og er derfor ikke sammenliknbart.  
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Figur 7.3 NAVs personbrukerundersøkelse 2014. Resultater på hjelpemiddelområdet. 
Respondentenes gjennomsnittlige tilfredshet med området på en skala fra 1 til 6.  

 

Kilde: Agenda Kaupang, basert på data fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Figur 7.4 NAVs brukerundersøkelse blant unge funksjonshemmede/foresatte til unge 
funksjonshemmede 2014. Prosentvis andel som oppgir at det er "svært fornøyd" med 
hjelpemiddelområdet.  

 

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet 
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Agenda Kaupang finner at informasjon er et av områdene hvor brukerundersøkelsene avdekker størst 
potensial for forbedring fra brukernes perspektiv. Enkelte informanter har trukket frem at det kan være 
vanskelig å finne frem til relevant informasjon på nett, og etterspør i større grad digitale løsninger. En 
annen kompliserende faktor er at både hjelpemiddelsentraler og kommuner har ulik praksis på 
hjelpemiddelområdet, noe som kan gjøre det mer krevende for å brukeren å holde seg orientert om 
hvordan ulike saker skal håndteres. Som eksempler på positive brukeropplevelser knyttet til 
informasjon trekkes det frem i Norges Handikapforbunds undersøkelse at mange opplever å få god 
informasjon om hvilke muligheter ulike hjelpemidler gir, og at kommunen, hjelpemiddelsentralen og 
leverandør ofte er tilgjengelige og svarer raskt på telefon/e-post. Samtidig erfarer flere brukere at man 
ikke får nok informasjon om hjelpemidler, og at det kan være vanskelig å finne frem på nettet. Flere 
nevner at det ikke er god nok kunnskap i kommunen til å gi den informasjonen man trenger. 

Agenda Kaupang finner videre at tidsbruk er et av de andre områdene brukerne er minst tilfreds med. 
I henhold til Norges Handikapforbunds undersøkelse erfarer hjelpemiddelbrukere ofte at formidlingen 
tar tid. Dette gjelder den samlede tiden fra søknad er sendt og frem til hjelpemidlet er på plass. 
Hvorvidt årsaken er lang saksbehandlingstid eller lang leveringstid er ikke kartlagt. Det fremkommer 
at prosessen med å skifte hjelpemiddel også ofte tar lang tid. Saksbehandlingstider er nærmere 
omtalt i kapittel 8. 

Andre undersøkelser viser at oppfølging av hjelpemidler ser ut til å være den delen av 
formidlingsprosessen som brukerne er minst tilfreds med.79 En av årsakene til dette, kan være at den 
profesjonelle oppfølgingen av hjelpemidlene ofte er mangelfull. Manglende oppfølging kan føre til at 
hjelpemidlet blir brukt feil eller ikke blir brukt, og at personen dermed fremdeles ikke får avhjulpet sine 
aktivitetsproblemer, på tross av tiltak. En undersøkelse av voksne i Danmark og Norge som fikk 
elektrisk scooter til utendørs bruk, viste bl.a. at om lag halvparten av brukerne ikke fikk oppfølging 
etter at hjelpemidlet var utlevert.80 Det kan være vanskelig for brukere å forutsi hvilke behov de kan 
ha før hjelpemidlet blir utlevert, derfor bør oppfølging og evaluering prioriteres av fagfolkene, og være 
tilpasset den enkelte. Manglende kapasitet og tilgang til fagfolk i kommunene er et hinder for å få til 
en individualisert oppfølging, jf. kapittel 13. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
79 Terje Sund, Susanne Iwarsson, Mette C. Andersen og Åse Brandt (2013) "Documentation of 
and satisfaction with the service delivery process of electric powered scooters among adult users 
in different national contexts", Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, vol. 8, issue 2 

Ewa Wressle and Kersti Samuelsson (2004) "Barriers and bridges to client-centred occupational 
therapy in Sweden", Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2004 

Bernhard M. Haas, E. Bergström, A. Jamous og A. Bennie (1996) "The inter rater reliability of the 
original and modified Ashworth scale for the assessment of spasticity in patients with spinal cord 
injury", Spinal Cord, 1996 (34)   

80 Terje Sund, Susanne Iwarsson, Mette C. Andersen og Åse Brandt (2013) "Documentation of and 
satisfaction with the service delivery process of electric powered scooters among adult users in 
different national contexts", Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, vol. 8, issue 2 
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8 Hjelpemiddelsystemet – situasjonsbeskrivelse 
Det er flere aktører som har ansvar for hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Staten, gjennom folketrygden, har et hovedansvar for finansiering av hjelpemidler til 
personer med varige funksjonsnedsettelser, mens kommunene har et hovedansvar for personer med 
midlertidige behov/ funksjonsnedsettelser. Dette kapitlet beskriver de ulike aktørene innen 
hjelpemiddelsystemet. Videre presenteres finansieringsstruktur og kostnader knyttet til 
hjelpemiddelforvaltningen, samt saksbehandlings- og leveringstider. Avslutningsvis skisseres 
utfordrende grenseflater mellom ulike aktører i dagens hjelpemiddelsystem.  

8.1 Aktører i hjelpemiddelsystemet 

8.1.1 Kommunene 

Kommunens ansvar og rolle 
Kommunenes ansvar for tildeling av hjelpemidler følger av helse- og omsorgstjenesteloven, se boks 
8.1. 

Kommunens ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging er uavhengig av arena, dvs. om 
hjelpemiddelbehovet er i hjemmet/nærmiljø, skole eller fritid. Når det gjelder formidling av hjelpemidler 
for tilrettelegging på arbeidsplassen, er det imidlertid andre aktører som har ansvaret. Kommunen har 
likevel en viktig rolle i å sørge for at tjenestene henger sammen, og at de andre arenaene er 
tilrettelagt for at personen kan fungere i et arbeidsforhold. 

Kommunen skal utrede og finansiere pedagogiske hjelpemidler (læremidler) i barnehage og 
grunnskole. I tillegg har kommunen ansvar for utredning, formidling, opplæring og oppfølging av 
hjelpemidler i undervisningen.   

Det er en praktisk arbeidsfordeling mellom kommunen og hjelpemiddelsentralen utfra sakens karakter 
og kompleksitet. Dette gjelder utredning, opplæring, montering, service og reparasjon av hjelpemidler. 
Arbeidsfordelingen er nærmere beskrevet i fylkesvise samarbeidsavtaler. Avtalene omhandler alle 
deler av formidlingsprosessen, og kan variere noe i innhold og detaljeringsgrad. Av 
samarbeidsavtalen følger det at kommunene kan ha kontaktpersoner i den kommunale helse- og 
sosialtjenesten med ansvar for hjelpemidler innenfor områdene bevegelse, syn og hørsel. 
Kommunene kan også opprette kontaktpersoner på hjelpemiddelområdet innen andre spesielle 
fagområder eller funksjoner. 
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Boks 8.1 Regelverket etter helse- og omsorgstjenesteloven 

 

Kommunenes kompetanse om hjelpemidler og tilrettelegging 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. Formidling og oppfølging av hjelpemidler er kun en av svært mange lovpålagte 
oppgaver og tjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder 
personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale 
problemer eller nedsatt funksjonsevne. Dette krever et stort mangfold i kompetanse som den enkelte 
kommune skal besitte. 

Hvordan den samlede kompetansen er og hvor store ressurser det er satt av til å forvalte 
hjelpemiddelområdet, varierer mellom kommunene. Små kommuner kan være sårbare for utskifting 
av ansatte med lang erfaring på hjelpemidler og tilrettelegging. Samtidig kommer det ofte frem at små 
kommuner har et meget godt fungerende apparat. Større kommuner har anledning til å opprettholde 
robuste fagmiljøer. I tillegg til størrelsen på kommunene, er andre faktorer som satsninger og 
prioriteringer avgjørende for hvordan tilbudet er.  

Ifølge Statistisk sentralbyrå mangler 110 kommuner ergoterapeuter i 2016.81 Det reelle tallet kan være 
noe lavere, ettersom ergoterapeuter som har delt stilling mellom flere kommuner kun blir registrert i 

                                                      
81 SSB (2016) Tabell 07944 

Kommunenes ansvar for tildeling av hjelpemidler følger av helse- og omsorgstjenesteloven, nærmere bestemt § 3-2, jf. § 
3-1. Ansvaret er nærmere regulert i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 9. 
Kommunens ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven gir pasient og bruker en korresponderende rettighet til 
helsehjelp. Helsehjelp omfatter "handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 
rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell". Ansvaret er annerledes hjemlet enn det 
som følger av folketrygdloven. Kommunene skal sørge for at personer som bor i kommunen tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. Kommunen har mulighet til å vurdere brukernes behov bredere, og bruk av hjelpemidler kan være ett av 
flere mulige tiltak kommunen skal tilby for å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at brukerne 
ikke har et rettskrav på et bestemt hjelpemiddel, men på nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunene har også 
en annen type finansiering enn det som følger av folketrygdloven ettersom de blir rammefinansiert. 

Det kommunale formidlings- og tilretteleggingsansvaret omfatter både hjelpemidler og ergonomiske tiltak som er finansiert 
av folketrygden ved vesentlige og varige behov (over 2 år), og hjelpemidler ved midlertidige behov (under 2 år) som er et 
kommunalt finansieringsansvar. Kommunene har et økonomisk ansvar for hjelpemidler til brukere som er innlagt i 
kommunale institusjoner, med unntak av hjelpemidler som brukere trenger for forflytning og hjelpemidler som skal avhjelpe 
syns- og hørselsproblemer hos brukeren. Omsorgsboliger defineres derimot som private hjem og beboerne kommer derfor 
inn under folketrygdens ansvar når det gjelder stønad til hjelpemidler. 

Helse- og omsorgstjenesteloven inneholder regler om kommunens overordnede ansvar for å sørge for at den enkelte 
pasient og bruker får oppfylt sine rettigheter til "nødvendige helse- og omsorgstjenester", slik dette er regulert i pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-1 a.  

Loven pålegger kommunen å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige og forsvarlige 
helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med 
somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblemer, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. 
Kommunens ansvar er i loven regulert som et overordnet "sørge for-ansvar", se § 3-2 jf. § 3-1. 

Kommunen skal ifølge § 3-2, 1 ledd nr. 5 tilby "Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering." 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator gjelder for habiliterings – og 
rehabiliteringstjenester som ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. I dette inngår et 
ansvar for formidling av hjelpemidler og til å tilrettelegge omgivelsene for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
uavhengig om det er et varig eller midlertidig behov. Kommunens ansvar innenfor hjelpemiddelområdet er avdekking og 
utredning av behovet for hjelpemidler, nødvendig utprøving, bistand til brukerens søknad, tilpasning, montering og enklere 
service og reparasjon, samt motivasjon og opplæring av bruker i hjelpemidlets funksjon. Kommunen har ansvar for 
evalueringen av brukernytte, nødvendig justering av hjelpemidlene og retur av hjelpemidlene. En vurdering av 
hjelpemiddelbehov inngår i en mer omfattende utredning av brukerens behov, eventuelt i en individuell plan dersom rett til 
dette foreligger. Kommunen kan ved behov be om bistand fra hjelpemiddelsentralen eller andre relevante instanser.  
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en kommune. Ergoterapeuter er en yrkesgruppe som har relevant kompetanse til å bistå brukere med 
behov for hjelpemidler eller tilrettelegging. Norsk Ergoterapeutforbund sine medlemmer rapporterer 
om store forskjeller på hjelpemiddelordningen i de ulike kommunene.82 Dette skyldes ulike forhold, 
men først og fremst mangel på ergoterapeuter og store forskjeller på antall ergoterapeuter per 10 000 
innbyggere. Helse- og omsorgskomiteens innstilling til Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens 
Primærhelsetjeneste, Innst. 40 S (2015–2016), er samstemt om viktigheten av ergoterapeuter i 
fremtidens primærhelsetjeneste. Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med forslag til 
lovendring som inkluderer ergoterapikompetanse som en lovpålagt tjeneste i kommunene fra 2020. 

Det varierer fra kommune til kommune i hvor stor grad hjelpemidler og tilrettelegging prioriteres av 
kommuneledelsen. Som eksempel kan økt bruk av relevante hjelpemidler redusere behov for pleie og 
sykehjem, og godt tilrettelagte boliger kan utsette behovet for omsorgsbolig eller institusjonsplass. 
Hagen-utvalget foreslo i sin innstilling NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg en tredobling av 
ergoterapeuter i kommunen for å styrke arbeidet med aktiv omsorg, rehabilitering, bruk av 
velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler.  

Hjelpemiddelsentralene skal bidra til å heve kompetansen om hjelpemidler og tilrettelegging i 
kommunen. Kommunens ansatte får kompetanseutvikling gjennom "skulder til skulder"- opplæring i 
brukerkonsultasjoner, kursvirksomhet, deltakelse i fagnettverk f.eks. for syns- og hørselskontakter og 
annet systemrettet arbeid som hjelpemiddelsentralen utfører. 

Informanter som Agenda Kaupang har intervjuet i sin undersøkelse83, både på 
hjelpemiddelsentralene og i brukerorganisasjonene, trekker frem at kommunenes kompetanse på 
syns- og hørselsområdet er svakere enn på øvrige områder, selv om det finnes unntak. Kommunene 
har stort sett ikke avsatt egne stillinger til rollen som syns- og hørselskontakt. Dette kan medføre at 
hjelpemiddelsentralene eller andre kompetansemiljøer må ta et større ansvar i formidlingen av slike 
hjelpemidler eller tiltak. 

Mange kommuner uttrykker at bistanden fra hjelpemiddelsentralene er helt nødvendig for en god 
brukeroppfølging i mer komplekse saker.84 Særlig mindre kommuner mangler full bredde i 
kompetanse til å løse sammensatte og komplekse saker. Samtidig opplever kommunene at de stadig 
må følge opp flere brukere med mer komplekse behov, bl.a. som følge av samhandlingsreformen.85 

8.1.2 NAV Hjelpemiddelsentral 

Hjelpemiddelsentralenes roller og ansvar 
Hjelpemiddelsentralene forvalter hjelpemidler etter folketrygdloven. Se boks 8.2 for omtale av dette 
regelverket.  

Hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar er regulert i egen forskrift.86 Hjelpemiddelsentralen har 
et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne i sitt 
fylke. Den skal bidra til likeverdig og helhetlig problemløsning for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i hjem, skole, arbeid og fritid, gjennom hjelpemidler, ergonomiske tiltak og 

                                                      
82 Norsk Ergoterapiforbund (2016) Faktaark – Ergoterapi i kommunene 

83 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 

84 Pricewaterhouse Coopers AS (2009) "Organisasjonsanalyse av hjelpemiddelområdet", april 
2009 

85 Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 

86 Forskrift F15.04.1997 nr. 323 Forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar 
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tolketjeneste. I dette ligger også tiltak, virkemidler og tjenester som gjelder mer enn å bidra med 
hjelpemidler. Ofte gir hjelpemiddelsentralen råd og veiledning om tilrettelegging av omgivelsene, både 
eksisterende omgivelser og under planlegging av nye prosjekter, basert på kunnskap om universell 
utforming. Hjelpemiddelsentralen er et ressurs- og kompetansesenter på andrelinjenivå for offentlige 
instanser og andre som har ansvar for å løse problemer for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I 
tillegg til å bistå samarbeidspartnere i formidling av hjelpemidler, har hjelpemiddelsentralen et 
forvaltningsansvar. Dette innebærer å sikre at hjelpemidlene tildeles i tråd med folketrygdlovens 
regler og å styre økonomien rundt hjelpemiddelformidlingen. Effektive innkjøp og vareflyt, inkludert 
gjenbruk, er eksempler på utøvelse av forvaltningsansvaret.87 

Hjelpemiddelsentralene yter tjenester til en rekke samarbeidsparter og har også ansvar for tjenester 
og tiltak som ikke er produkt- eller hjelpemiddelbasert. Arbeidsrettede oppfølgings- og 
veiledningstjenester for brukere med synshemming, hørselshemming, døvblindhet og kognitiv 
svikt/hjerneskade er eksempler på slike tjenester.  

Hjelpemiddelsentralene dekker mange fag- og funksjonsområder. Eksempler er hørsel (inkludert 
tolketjenester), syn, bevegelse/forflytning, kognitiv svikt, talehemming, teknikk, innkjøp, 
lagerforvaltning (inkludert lagerstyring, distribusjon, rengjøring, service og transport), 
søknadsbehandling og administrasjon. Mangfoldet i de ansattes kompetanse er stor, og det er ansatt 
bl.a. tolker, hørselspedagoger, audiografer, optikere, synspedagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, 
spesialpedagoger/logopeder, ingeniører og teknikere. 

Med utgangspunkt i et tjenesteperspektiv har hjelpemiddelsentralene kompetanse om ulike 
tilretteleggingsmuligheter og –tiltak, og om hvordan hjelpemidler, tolk, ergonomiske og andre fysiske 
tilretteleggingstiltak kan kompensere for eller avhjelpe funksjonstap. Dette innebærer kompetanse om 
nedsatt funksjonsevne og konsekvenser av dem, om utredning og utprøving tilpasset brukers behov 
og kompetanse om ulike løsninger. Hjelpemiddelsentralene har kompetanse om 
formidlingsprosessen, produkter som finnes på markedet, produktenes bruksområde og 
tilpasningsmuligheter, og om muligheter for reparasjon, vedlikehold og gjenbruk.  

Hjelpemiddelsentralen bistår kommunen og andre samarbeidspartnere i utredning av brukerbehov og 
oppfølging i saker hvor det lokale formidlingsapparatet ikke har tilstrekkelig kompetanse. På den 
måten deltar hjelpemiddelsentralen i formidlingsprosessen i større grad ved komplekse behov enn 
ved enklere behov.88 En stor del av ressursene brukes til å organisere og gjennomføre opplæring av 
kommunens personell innen helse, rehabilitering og omsorg, lokal teknisk personell, NAV-kontorer og 
skoleetaten. Hjelpemiddelsentralene arrangerer en rekke kurs, og de har utviklet et e-læringsverktøy 
som gjør at samarbeidsparter kan få opplæring digitalt. Flere hjelpemiddelsentraler viser også til aktivt 
samarbeid med utdanningsinstitusjoner for å bidra til at studenter innen relevante fagområder får 
kunnskap om hjelpemidler og tilrettelegging via studiene. Dette gjelder f.eks. fag som sykepleie og 
helsefag. 

Rådgivningsansvaret innen ulike løsninger for tilrettelegging er ikke bare knyttet til virkemidler som 
finansieres via folketrygden. Hjelpemiddelsentralenes kompetanse er også overførbar til områder der 
finansieringen ivaretas av andre, slik som arbeidsgivere, utdanningsmyndigheter eller kommunen. 
Her kan kunnskap om universell utforming, tilgjengelighet, hørsel og akustikk, syn og lys, og 
tilrettelegging ved kognitiv svikt være eksempler på kompetanse som i liten grad finnes i 
primærhelsetjenesten og bedriftshelsetjenestene, og som hjelpemiddelsentralene innehar. 

                                                      
87 www.nav.no/hjelpemidler: Hjelpemiddelformidling- en del av et større system 

88 www.nav.no/hjelpemidler: Nasjonal standard for opplæring av førstelinjetjenesten 
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Boks 8.2 Regelverket i folketrygdloven 

 

Historikk og organisering 
Hjelpemiddelområdet ble etablert og skilt ut som et eget nasjonalt system på begynnelsen av 1980- 
tallet. Den første hjelpemiddelsentralen ble etablert i Telemark i 1979. I 1993 var det etablert 
hjelpemiddelsentraler i 16 fylker, og på dette tidspunktet var hjelpemiddelsentralene et 
fylkeskommunalt ansvar. Fra 1. januar 1994 ble ansvaret for hjelpemiddelsentralene overført til staten 
ved Trygdeetaten. I 1995 var det opprettet en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Målet med den statlige 
modellen var: 

− Et landsdekkende, tilgjengelig og enhetlig system med en hjelpemiddelsentral i hvert fylke 
− Et system for å samle alle hjelpemidler for ulike funksjonshemminger på et sted 
− Et rettighetsorientert system hvor brukerne hadde juridisk rett til de hjelpemidler de hadde 

behov for 

Arbeids- og velferdsetaten overtok ansvaret for formidlingen av hjelpemidler for personer med nedsatt 
funksjonsevne fra fylkestrygdekontorene som en følge av NAV-reformen. Hjelpemiddelsentralene er 
en del av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, som er en enhet i Arbeids- og tjenestelinjen i Arbeids- 
og velferdsetaten, slik figuren under viser. 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelpemidler gitt etter folketrygdloven skal kompensere for visse utgifter til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet eller i 
dagliglivet som følge av sykdom, skade eller lyte. 

Når det er snakk om et hjelpemiddel iht. folketrygdloven, omfattes de rettighetene som fremgår av lovens kapittel 10. 
Folketrygdlovens kapittel 10 hjemler stønad til  

a) tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig 
arbeid (§ 10-5) 

b) tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at 
vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet (§ 10-6) 

I folketrygdloven § 10-7 er stønaden nærmere avgrenset til hjelpemidler (lese-, tale- og hørselshjelpemidler ved 
sansedefekter, og redskaper, støtteanordninger, rullestoler mv. ved bevegelsesvansker, stønad til innredning og tilpasning 
av boligen, mv.), grunnmønster til søm av klær, førerhund, lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte, tolkehjelp for 
hørselshemmede, tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde, motorkjøretøy eller annet transportmiddel, ortopediske 
hjelpemidler, proteser, parykk, ombygging av maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen og tilskudd til 
opplæringstiltak.  

Et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand er i utgangspunktet et hjelpemiddel som er egnet til direkte å 
avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt. Et hjelpemiddel er i utgangspunktet utstyr som er spesiallaget eller 
spesialtilpasset for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Stønad kan gis både til personer med behov for hjelpemidler i dagliglivet, og til personer med behov i arbeidslivet eller 
under utdanning utover videregående skole. Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige. Det gis stønad til 
det rimeligste, hensiktsmessige hjelpemiddel. 

Stønad til hjelpemidler etter folketrygden er avgrenset mot ansvaret etter annen lovgivning, jf. § 10-8. Dette betyr at 
dersom en person fyller vilkårene etter kriteriene gjengitt her, men man har rett til hjelpemiddel etter annen lovgivning, 
faller retten til stønaden etter folketrygdloven bort. 
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Figur 8.1 Organisasjonskart arbeids- og velferdsforvaltningen. 

 

 
 
 
I september 2010 ble resultatområdet organisert i tre geografiske områder. Områdene ledes av hver 
sin områdeleder, som alle også er leder av en hjelpemiddelsentral. NAV Hjelpemidler og 
tilrettelegging består av en sentral styringsenhet og 18 hjelpemiddelsentraler, en i hvert fylke med 
unntak av Oslo og Akershus som har en felles hjelpemiddelsentral.  

I tillegg til hjelpemiddelsentralene og styringsenheten finnes to nasjonale enheter i NAV Hjelpemidler 
og tilrettelegging. Disse er NAV Sentral Forsynsyningsenhet og en nyopprettet fagenhet bestående av 
tidligere NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse89 og fagsekretariatet. Sistnevnte 
enhet ble opprettet høsten 2016 og skal ha et overordnet ansvar for kompetanseutvikling, fagutvikling 
og informasjonstiltak. Ansvaret utøves i tett samarbeid med de andre enhetene i resultatområdet.90 

Hovedoppgaven til NAV Sentral Forsyningsenhet (SFE) er å bestille alle varer og tjenester for alle 
hjelpemiddelsentralene, og å være en tjenesteyter for sentralene opp mot leverandørene. SFE 
forvalter alle de sentrale innkjøpsavtalene på hjelpemiddelområdet, og har bl.a. ansvar for utvikling av 
registreringsinstruks og logistikkrutiner for hele resultatområdet. 

Hjelpemiddelsentralene har svært varierende størrelse, fra den minste (Sogn og Fjordane) med 32 
ansatte, til Oslo og Akershus med 310 ansatte. Hvordan hver enkelt sentral er organisert internt 
varierer en del, og har utviklet seg i forhold til lokale hensyn, slik som tilgjengelig kompetanse og 
fylkets egenart. 

                                                      
89 NAV hjelpemidler og tilrettelegging ble etablert i 2011. De fire spesialenhetene NAV Senter for 
yrkesrettet attføring (SYA), NAV Senter for IKT-hjelpemidler (SIKTE), NAV Nordnorsk IKT-enhet 
(NONITE) og NAV Fagenhet for Hjelpemidler og tilrettelegging ble slått sammen og det ble opprettet 
to nye enheter: NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse og NAV Fagsekretariat for 
Hjelpemidler og tilrettelegging.  

90 De ansatte i tidligere NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse som har arbeidet 
brukerrettet har fra 2016 blitt overført til hjelpemiddelsentralene. Disse har spesialkompetanse på 
skader i hjernen, synshemming, hørselshemming, kombinert syns- og hørselstap og spesialisert IKT-
tilrettelegging. 
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Brukermedvirkning
Brukermedvirkning på systemnivå skal understøtte NAV - reformens overordnede mål om å etablere
en arbeids - og velferdsforvaltning som er tilpasset brukernes behov. NAV Hjelpemidler og
tilretteleg ging har et sentralt brukerutvalg på hjelpemiddelområdet. Hensikten med brukerutvalget er å
kvalitetssikre og utvikle tilbudet til brukerne gjennom brukermedvirkning på systemnivå. I tillegg til det
sentrale brukerutvalget har hver hjelpemiddelsentral et l okalt brukerutvalg.

På individnivå er det etablert en ordning med brukerpass for å øke brukertil fredsheten, styrke
brukernes rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen . Brukerpass er en avtale mellom bruker og
hjelpemiddelsentralen som gir brukerne større innflytelse og ansvar i egen sak . Brukernes rettigheter
endrer seg ikke ved inngåelse av brukerpassavtale, men den kan gi erfarne brukere god mulighet til
økt innflytelse på valg av løsning og å selv velge samarbeidspartner. De kan ta direkte kontakt med
h jelpemiddelsentralen eller hjelpemiddelfirma, og de trenger ikke gå veien om kommunal terapeut. I
henhold til retningslinjer i statens økonomireglement må brukerpassinnehaver ha et
bestillingsnummer fra hjelpemiddelsentralen for å benytte tjenester fra fir ma som utløser en kostnad .

Det totale antallet brukerpass - brukere i Norge er i 2016 på rundt 1600 brukere , jf. figur 8 .2 . Fra rundt
2009 - 20 10 har det skjedd en utflating i tilfanget av nye brukere på ordningen. Reduksjonen fra 2015
til 2016 skyldes i hove dsak at en del eksisterende brukerpass automatisk har utløpt.

Agenda Kaupang91 har i sin undersøkelse funnet ut at brukerpass - ordningen praktiseres ulikt på ulike
hjelpemiddelsentraler. Dette utdypes i kapittel 1 3 .

Figur 8.2 Utvikling av Brukerpasset 2005 - 2016 for hele landet, målt i antall brukere totalt og
prosentvis endring fra foregående år.

Kilde: Agenda Kaupang, basert på data fra Arbeids - og velferdsdirektoratet

Både voksne hjelpemiddelbrukere, barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og deres
foreldre/fores atte kan være aktuelle for ordningen. Det forutsettes erfaring og kompetanse om eget

91 Agenda Kaupang (2016) " Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og
organisering på hjelpemiddelområdet" , rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids - og
sosialdepartementet
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hjelpemiddelbehov. Den enkelte må ønske å innta en aktiv rolle ved utprøving, anskaffelse og 
reparasjon. 

8.1.3 NAV Arbeid og ytelser 

Deler av hjelpemiddelområdet på statlig side (folketrygden) er forvaltet av NAV Arbeid og ytelser. 
Dette gjelder for ortopediske hjelpemidler, høreapparater, seksualtekniske hjelpemidler og tiltak som 
tilpasningskurs og folkehøyskole. Arbeids- og velferdsetatens ansvar i disse sakene er hovedsakelig 
knyttet til å fatte vedtak basert på faglig uttalelse eller begrunnelse fra bl.a. ortopeder og leger, for 
deretter å refundere utgiftene etter fastsatte satser og retningslinjer.  

8.1.4 Husbanken 

Husbankens virkemidler er innrettet på å sikre at bolig- og planløsninger i størst mulig grad er 
tilpasset boligbehovene for personer med nedsatt funksjonsevne. Husbanken gir støtte til tilpasning 
av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne i form av tilskudd eller lån. 

Husbanken er et kompetansesenter for boligpolitikk, og har låne- og tilskuddsordninger for tilpasning 
av bolig. Ordningene skal gi bygningsmessige endringer for varig bedring av tilgjengeligheten i 
boligen. Mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for tilrettelegging av bolig kan søke om 
støtte til bygningsmessige endringer fra Husbanken. Husbankens ordninger er underlagt en ramme, 
og er dermed ikke rettighetsbasert som ytelser etter folketrygdloven. 

Husbanken har følgende låne- og tilskuddsordninger for personer med nedsatt funksjonsevne92:  

− Tilskudd til etterinnstallering av heis kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med 
minst tre etasjer. Det kan gis tilskudd til konsulentbistand til prosjektering av heis og 
kostnadsoverslag for installering av heis, samt tilskudd til installering av heis. 

− Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 
får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen 
funksjonsnedsettelser. Tilpasningen kan gis både til enkle tiltak og større ombygninger for å 
tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse. Ordningen er behovsprøvd, og 
forvaltes av kommunen.  

− Tilskudd til prosjektering og utredning kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig 
og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, 
muligheter og begrensninger, samt økonomisk overslag. Det kan også gis tilskudd til dekning 
av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, dvs. til 
arkitekthonorar e.l. Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
92 Også Husbankens ordninger med grunnlån, startlån og tilskudd til etablering kan være aktuelle 
for personer med nedsatt funksjonsevne, men er i hovedsak innrettet mot personer som er 
vanskeligstilte i boligmarkedet på grunn av dårlig økonomi.  
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Tabell 8.1 Utgifter til Husbankens tilskuddsordninger (mill. kroner) 

År Etterinnstallering  
av heis 

Tilpasning Prosjektering og 
utredning 

2010 6,1 46,6 8 

2011 0,5 56,5 4,3 

2012 9,9 109 5,6 

2013 33,9 120,4 5,1 

2014 50,9 107,5 7,9 

2015 80 79,8 15,3 

Kilde: Husbanken 

I Meld. St. 14 (2014 – 2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner foreslo 
Regjeringen at midlene til tilskudd til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering blir innlemmet i 
rammetilskuddet til kommunene. Hensikten er å gi kommunene et mer helhetlig ansvar for den 
boligsosiale politikken, og gi kommunene større forutsigbarhet i hvilke ressurser de har til rådighet. 
Forslaget fikk et flertall i stortingsbehandlingen.  

8.1.5 Andre sektorers ansvar for tekniske hjelpemidler 

Fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring for unge mellom 16 og 19 år. 
Opplæringsloven gir rammer som sier at opplæringen skal være tilpasset elevenes evner og 
forutsetninger. Dette innebærer at fylkeskommunene ved de videregående skolene skal finansiere 
pedagogiske hjelpemidler til skolebruk, inkludert hjelpemidler som pedagogisk personell benytter i sin 
undervisning. 

Arbeidsgivere har ansvar for å skaffe det utstyr som arbeidstakere trenger for å utføre arbeidet på en 
forsvarlig måte og for spesiell tilrettelegging slik at arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert 
arbeidsevne kan arbeide i virksomheten. Dette gjelder både adkomst, sanitæranlegg, tekniske 
innrettinger og utstyr, så langt det er mulig og rimelig, jf. arbeidsmiljøloven § 4-1. Det påhviler videre 
arbeidsgiver et ansvar for generell tilrettelegging ved at hjelpemidler stilles til disposisjon for å hindre 
uheldige fysiske belastninger, jf. arbeidsmiljøloven § 4-4. Arbeidsgiver har også et ansvar for å 
avdekke behov for tilrettelegging, men vil ofte ikke ha kompetanse til å utrede hvilke tiltak som er 
relevante dersom virksomheten ikke har bedriftshelsetjeneste. I de tilfellene der det ikke finnes en 
bedriftshelsetjeneste, er det ingen instans som har et klart definert ansvar for dette.  

Huseier har i henhold til plan- og bygningsloven et ansvar som har grenseflater mot 
hjelpemiddelområdet. Det er i dag stilt særskilte krav til universell utforming av bygg i plan- og 
bygningsloven. Dette ansvaret begrenser folketrygdens ansvar for tilrettelegging. 

De statlige, regionale helseforetakene skal med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a sørge 
for spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon (også i hjemmet) til personer med fast bopel og 
oppholdssted innen helseregionene. Dette innebærer at brukere har rett til behandlingshjelpemidler 
dersom dette er nødvendig i forbindelse med medisinsk behandling. Rettigheten er hjemlet i 
pasientrettighetsloven § 2-1a. Utgiftene til slike hjelpemidler skal dekkes av helseforetakene. 
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8.2 Finansieringsstruktur og kostnader 

8.2.1 Kommunenes utgifter til hjelpemidler 

Kommunenes midler til hjelpemidler inngår i kommunenes rammefinansiering. Utvalget kjenner ikke til 
at det er gjort noe nyere forskning eller nasjonale undersøkelser som viser de samlede utgiftene som 
hver kommune har i direkte tilknytning til tekniske hjelpemidler. Holte-utvalget bestilte under sin 
gjennomgang av hjelpemiddelområdet en kartlegging av kommunenes og fylkeskommunenes 
hjelpemiddelansvar.93 Resultatene i rapporten som omhandlet samlede kommunale ressurser til 
hjelpemiddelformidling var basert på grove estimat basert på informasjon fra seks kommuner. Dersom 
en benytter samme utregningsmodell nå, og legger inn volumvekst og prisstigning, er det mulig å få et 
grovt anslag.  

Tallet på hjelpemiddelbrukere i hjelpemiddelsentralenes register har gått ned med 11,9 pst. i perioden 
2008 til 2015. Man vet ikke med sikkerhet om den samme nedgangen gjør seg gjeldende i 
kommunen, men det kan antas at det er en sammenheng mellom antallet brukere av den kommunale 
hjelpemiddeltjenesten og hjelpemiddelsentralenes registre. De kommunale utgiftene ble i rapporten 
fra 2009 estimert til 1 689 mill. kroner. Omregnet til 2015-kroner blir dette 1 918 mill. kroner. Det 
knytter seg store usikkerheter rundt utregningsmåten, slik at tallet i utgangspunktet ikke kan brukes til 
noe annet enn et grovt estimat.  

8.2.2 Folketrygdens utgifter til hjelpemidler 

Hjelpemidler og tjenester definert i folketrygdloven § 10-7 er i all hovedsak finansiert som 
rettighetsbaserte ytelser i form av rammebevilgninger som praktiseres som overslagsbevilgninger. 
Bevilgningene bestemmes da av hvor mange brukere som antas å ha behov for de gitte 
hjelpemidlene og prisutviklingen for disse hjelpemidlene. I tillegg blir det benyttet rammefinansiert 
budsjettstyring for aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.  

Selv om utgiftene til tiltakene i folketrygdlovens kapittel 10 teknisk sett ikke er en overslagsbevilgning, 
så behandles disse i praksis som om de var det. Dersom utgiftene øker i forhold til anslaget, justeres 
anslagene opp. Dette betyr at det i all hovedsak ikke gis avslag på tiltak etter dette kapitlet grunnet 
manglende budsjettdekning. Tabell 8.2 viser utgiftene på området i perioden 2010 til 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
93 Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) (2009) "Kartlegging av kommunenes og 
fylkeskommunenes hjelpemiddelansvar", rapport 09/2009 
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Tabell 8.2 Utgifter til hjelpemidler i årene 2010–2015 over kapittel 2661 (mill. kroner) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Post 73 Hjelpemidler 

mv. i arbeid og 

utdanning 

             

110,1  

 

             

124,6  

 

             

123,8  

 

           

133,4  

 

             

146,6  

 

             

134,5  

 

Post 74 Tilskudd til 

bil 

             

703,3  

             

662,2  

             

757,1 

           

754,5  

             

743,0  

             

657,9 

Post 75 Bedring av 

funksjonsevnen, 

hjelpemidler 

           

2 819,5  

 

           

2 632,5  

 

           

2 658,5  

 

        

 2 566,3  

 

           

2 661,7  

 

           

2 708,7  

 

Post 76 Bedring av 

funksjonsevnen, 

tjenester 

             

163,6  

 

             

192,0  

 

             

209,6  

 

           

218,0  

 

             

237,8  

 

             

249,9  

 

Post 77 Ortopediske 

hjelpemidler 

             

950,9  

             

984,7  

           

1 066,3 

        

 1 106,4 

        

   1 214,5 

           

1 274,0 

Post 78 

Høreapparat94 

             

543,0  

             

476,8  

             

383,5  

           

355,9  

             

524,4  

             

585,3  

Post 79 Aktivitets-

hjelpemidler over 26 

år 

                      

3,1  

                

43,3  

 

Sum 

  

5 180,3  

           

4 948,2  

           

5 075,0  

         

5 001,1  

           

5 384,5  

           

5 519,1  
Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet 

Hjelpemiddelsentralens tjenester (lager, reparasjon, rådgivning, logistikk osv.) er i hovedsak 
rammestyrt, og lagt inn under hjelpemiddelsentralenes driftsbudsjett. Rammen tildeles av Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, som igjen tildeles midler til drift av Arbeids- og sosialdepartementet. 
Driftsbudsjettet for årene 2010 til 2015 er gjengitt i tabell 8.3. 

Tabell 8.3 Driftsutgifter for hjelpemiddelsentralene i perioden 2010–2015 (mill. kroner) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

910,9 997,4 1 030,9 1 054,9 1 110,1 1 121,2 

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet 

8.3 Saksbehandlingstid og leveringstid 
Brukerne rapporterer om lange ventetider på hjelpemidler, jf. punkt 7.4. For brukere er det den 
samlede tiden fra behovet oppstår til hjelpemidlet er på plass som er av betydning, og ikke hvor mye 
tid det medgår på hvert enkelt ledd i prosessen. 

                                                      
94 Nedgang i utgiftene til høreapparat i 2012 og 2013 er pga. endring i innkjøpsordningen. 
Arbeids- og velferdsetaten betalte tidligere alle høreapparat på forskudd, ved innkjøp til lager. 
Etter endringene betaler Arbeids- og velferdsetaten for apparatene først etter utlevering og 
utprøving hos bruker. En periode i 2012 og 2013 var det lave utgifter til innkjøp, på grunn av at en 
hadde høreapparat på lager som Arbeids- og velferdsetaten allerede hadde betalt for. 
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Det er ulike ordninger med prioriteringsnøkkel i kommunene. Mange større kommuner benytter en 
felles prioriteringsnøkkel for fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ifølge Agenda Kaupangs 
undersøkelse blant kommunale kontaktpersoner, oppgir 17 pst. at ventetiden er tre måneder på 
ergoterapeut eller andre formidlere av hjelpemidler. Generelt er det de største kommunene som har 
lengst ventetid. Kun 37 pst. av respondentene i kommunene er helt eller delvis enig i at kommunen 
har tilstrekkelig kapasitet til å utrede hjelpemiddelsaker.95 

I kommunene er det et begrenset antall fagpersoner som har ansvar for å utrede behov for 
hjelpemidler og tilrettelegging. Det generelle inntrykket som Agenda Kaupang har fått i sin 
kommuneundersøkelse, er at disse ressursene opplever stort tidspress, noe som medfører lang 
ventetid for brukerne. Ofte har disse ressursene også andre oppgaver i tillegg til å formidle 
hjelpemidler. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid96 på hjelpemiddelsentralene i 2015 for søknader om hjelpemidler 
i dagliglivet var 12 dager, mens gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader om hjelpemidler for 
tilrettelegging av arbeidsplassen var 22 dager.  

Leveringstiden97 for hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen til bruker er i høy grad avhengig av om det 
er lagervarer eller bestillingsvarer. Gjennomsnittlig leveringstid fra hjelpemiddelsentralene til 
kommunelagrene i 2015 for alle hjelpemiddelsentralene var 10 dager for lagervarer og 35 dager for 
bestillingsvarer. For hjelpemidler på bestillingsordningen var leveringstiden i snitt 5,7 dager i 2015. 

Bestillingsordningen er en administrativ forenkling av saksbehandling for hjelpemidler som ikke krever 
individuelle tilpasninger. Formålet er kortere saksbehandlingstid og mindre ressurskrevende 
prosesser. Ordningen ble innført av hjelpemiddelsentralene i 2002 og omfattet opprinnelig enkle 
hjelpemidler i dagliglivet til en verdi under 10 pst. av grunnbeløpet (G = 92 576 per mai 2016). 
Ordningen omfatter høyfrekvente hjelpemidler som hjelpemiddelsentralene kan levere raskt. 
Hjelpemidlene skal lagerføres på hjelpemiddelsentralene. Ordningen innebærer forenklet 
saksbehandling ved at godkjente rekvirenter i kommunene bestiller hjelpemidlene i samråd med 
bruker, uten vedtaksbehandling på hjelpemiddelsentralene. Rekvirentene blir godkjent av 
hjelpemiddelsentralene etter å ha deltatt i et opplæringsprogram.  

Hjelpemidlene som inngår i ordningen er særskilt definerte og inngår i egne poster der det eksisterer 
rammeavtaler. Sortimentet består i all hovedsak av hjelpemidler til personlig hygiene, på- og 
avkledning, matlaging og bevegelse, samt nedsatt syn og hørsel. Eksempler er arbeidsstoler med 
manuell hev/senk, badekarbrett, dusjstol, rollator, hjertebrett, kjørepose, enkle kalendre, kjøreskinner, 
krykker og markeringsstokk for synshemmede. Fra 1. januar 2016 ble sykesenger og personløftere 
tatt ut av bestillingsordningen. Fra samme tidspunkt må den som skal formidle og gi opplæring på 
disse hjelpemidlene gjennomføre opplæring og bli godkjent. 

I 2011 utgjorde hjelpemidlene på bestillingsordningen 33 pst. (179 000 hjelpemidler) av totalt antall 
utlånte hjelpemidler (543 000) til om lag 53 000 enkeltbrukere og 11 pst. av samlet utlånsverdi98 (2,5 
mrd. kroner) av alle hjelpemidler. I 2015 utgjorde bestillingsordningen 19,7 pst. av totalt antall utlånte 

                                                      
95 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 

96 Saksbehandlingstid er tiden det tar fra søknad kommer inn til den er ferdig behandlet. 

97 Leveringstid er tiden det tar fra innvilget søknad til hjelpemidlet er frigitt fra 
hjelpemiddelsentralens lager. 

98 Utlånsverdi angir verdi av utlånte hjelpemidler, inkludert gjenbrukte hjelpemidler. Verdi av 
gjenbrukte hjelpemidler beregnes ut fra nypris på hjelpemidlet (ikke avskrivingsregler). 
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hjelpemidler (86 110 hjelpemidler av totalt 436 368 hjelpemidler), til 33 840 enkeltbrukere. 
Utlånsverdien av disse hjelpemidlene utgjorde noe over 134 mill. kroner, som er 6 pst. av samlet 
utlånsverdi for alle hjelpemidler (2 223 mill. kroner). Utviklingen i nye utlån i perioden 2010 til 2015 
fremgår av tabell 8.4.  

Tabell 8.4 Bestillingsordningen 

År Antall brukere Antall hjelpemidler Samlet utlånsverdi (mill. kroner) 

2011 52 512 176 835 216,3 

2012 47 053 113 811 169,6 

2013 37 300 95 592 145,9 

2014 34 923 89 575 137,9 

2015 33 840 86 110 134,4 

Kilde: Arbeids- og velferdsdirektoratet 

En del av de enkleste og rimeligste produktene på bestillingsordningen ble tatt ut av sortimentet i 
forbindelse med statsbudsjettet for 2012, da produktene ikke lenger ble ansett som hjelpemidler i 
folketrygdlovens forstand. Verdien av disse ble i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2012 
anslått til 13 mill. kroner. De samme hjelpemidlene ble tatt inn igjen i forbindelse med statsbudsjettet 
for 2014, men da som en tilskuddsordning. Brukerne får nå et tilskudd på 2000 kroner (for en fire års 
periode) som de selv kan kjøpe seg denne typen hjelpemidler for.  

Årsaken til nedgang i forbruk på bestillingsordningen de siste årene er dels reduksjon i sortimentet, 
men også at det har vært en generell nedgang i antall brukere, spesielt i de eldre aldersgruppene. 
Den demografiske utviklingen vil trolig snu denne utviklingen i årene som kommer. 

8.4 Grenseflater i dagens hjelpemiddelsystem 
Mange brukere opplever hjelpemiddelsystemet i Norge som et godt system, men samtidig kan de 
erfare at systemet er fragmentert, da både stat, kommune og andre deler av tjenesteapparatet er 
involvert. I avsnittene nedenfor trekkes det frem ulike utfordringer knyttet til grenseflatene i dagens 
hjelpemiddelsystem. 

8.4.1 Kommunenes ansvar for pleie, omsorg og rehabilitering 

Kommunene har i dag ansvaret for flere ledd i formidlings- og forvaltningsprosessen ved hjelpemidler 
innen pleie, omsorg og rehabilitering. I tillegg til å ha totalansvaret for hjelpemidler ved korttidsbruk, 
har kommunene ansvaret for mange av hjelpemidlene som benyttes i kommunal institusjon. Som et 
ledd i sitt ansvar for å gi bruker og pasient rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester, skal 
kommunen avdekke og utrede behov for hjelpemidler som finansieres av staten, gi bistand ved 
utlevering og behov for teknisk support. 

Folketrygden har finansieringsansvaret for hjelpemidler til brukere som bor i hjemmet. På denne 
måten er deler av det finansielle og faglige ansvaret mellom kommunene og hjelpemiddelsentralene 
delt. Generelt sett er det relativt tydelige og velkjente grenser for hvilke hjelpemidler som kommunen 
skal finansiere, og hvilke hjelpemidler som staten skal finansiere. Hjelpemiddelbehovet endres ofte 
over tid, fra et kortvarig behov til et varig behov, med den konsekvens at finansieringsansvaret flyttes 
fra kommune til stat. 

Satsingen innen utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene vil 
kunne medføre en utfordring knyttet til å lage en tydelig grensedragning mellom statlig og kommunalt 
ansvar. Velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet slik at mennesker, uavhengig av 
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alder og diagnose, kan bli boende lengst mulig hjemme til tross for funksjonssvikt. Det oppstår felles 
grenseflater mellom den enkeltes mulighet for deltakelse, mestring og kommunikasjon og helse- og 
omsorgstjenestens behov for kommunikasjon med den enkelte. Når ett og samme produkt har 
egenskaper som retter seg mot begge flatene, kan finansieringsansvaret bli utydelig. 

Arbeids- og velferdsetaten forvalter ordninger som ligger i gråsonen mot kommunalt ansvar. Dette er 
bl.a. tilpasningskurs for hørselshemmede, synshemmede og døvblinde, som har til formål å styrke 
brukerens evne til å klare seg i dagliglivet eller arbeidslivet. Et annet opplæringstiltak er opphold på 
folkehøyskole. Begge ordningene innehar klare elementer av opplæring, habilitering og rehabilitering.  

Ansvarsdelingen mellom stat og kommune drøftes særskilt i kapittel 11.  

8.4.2 Tilrettelegging av bolig 

Både folketrygden, Husbanken og kommunen har virkemidler knyttet til tilrettelegging av bolig. 
Husbanken har ansvar for prosjektering og bygningsmessige tilpasninger, mens folketrygden har 
ansvar for individuelle hjelpemidler. Kommunen har ansvar for å sørge for formidling av hjelpemidler 
og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte bruker, samt at kommunen i arbeids- og 
velferdsforvaltningen iht. sosialtjenesteloven § 15 skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte 
personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Kommunene forvalter flere av 
Husbankens støtteordninger (startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning). 

Det er grenseflater mellom ordningene i Husbanken og folketrygden som kan være utfordrende på 
områder som gjelder heis/ombygging, dørautomatikk/adgangskontroll, utbedring av 
kjøkken/løftemekanismer og smarthusløsninger, samt der løsningen består av en kombinasjon av 
tilrettelegging gjennom ombygging av boligen og installering av hjelpemidler. Et eksempel på en slik 
sak er at brukeren har valget mellom en midlertidig heisløsning, som trappeheis, eller en varig 
utbedring av boligen. En midlertidig løsning med trappeheis finansieres gjennom folketrygden og 
eventuelt brukers utgifter til f.eks. fundamentering og fremføring av strøm, mens en varig utbedring 
finansieres med egne midler, lån og eventuelt tilpasningstilskudd. Den første varianten (trappeheis) 
blir i de fleste tilfellene en rimeligere løsning for bruker enn den mer varige løsningen, og for en del 
brukere vil dette ha betydning for valget. 

Omsorgsboliger defineres som private hjem og beboerne kommer derfor inn under folketrygdens 
ansvar når det gjelder stønad til hjelpemidler – i motsetning til kommunale institusjoner (sykehjem), 
hvor kommunen har ansvar for hjelpemidler som benyttes av personalet eller av flere beboere. 
Hjelpemidler lånes ut på grunnlag av individuelle behov og rettigheter, installeres og demonteres når 
beboer flytter eller faller fra. Mange av de aktuelle hjelpemidlene er installasjoner og monteres fast i 
boligen. Regelverket åpner ikke for at flere brukere kan dra nytte av samme hjelpemidler. Dette er et 
særskilt problem for omsorgsboliger, hvor sannsynligheten er stor for at nye beboere kan ha bruk for 
mange av de samme hjelpemidlene som tidligere beboere.99   

En annen utfordring med dagens ordning er at omsorgsboliger og flerleilighetsbygg ofte ikke er 
tilstrekkelig forberedt og tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. For eksempel kan behov 
for dørautomatikk ofte ikke løses uten at eksisterende dør må byttes for å opprettholde 
brannsikkerhet. Her skaper manglende samordning av krav, tilskudd og ansvar en krevende 
situasjon. 

Flere utredninger har pekt på behovet for å utvikle mer helhetlige løsninger på området. Manneråk-
utvalget100 konkluderte med at det oppsplittede finansieringsansvaret ofte resulterer i at løsning blir 

                                                      
99 Deloitte (2014) "Hjelpemidler i omsorgsboliger", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 

100 NOU 2001:22 Fra bruker til borger 
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valgt ut fra mulig betalingskilde, og ikke ut fra hvilken løsning som er mest formålstjenlig for brukeren. 
Boligutvalget som leverte sin sluttrapport i 2002101 anbefalte at grensene mellom folketrygden og 
Husbanken klargjøres. Holte-utvalget102 vurderte at det er behov for ordninger som representerer 
forutsigbarhet og klare rettigheter for brukerne og hvor løsninger ikke velges ut fra 
finansieringsmulighetene i enkelttilfeller. De mente berørte departementer så snart som mulig burde 
utrede en mer helhetlig løsning på området, og at det blir viktig å finne fremtidsrettede ordninger som i 
størst mulig grad legger til rette for varige løsninger fremfor midlertidige.   

Brukers mulighet til å få faglig bistand til valg av løsninger i form av boligrådgivning er også en 
utfordring i tilpasningssaker. Kommunen har et førstelinjeansvar for boligrådgivning, men det totale 
ansvaret er i dag spredd på mange aktører. Det er ingen instans som har et formelt ansvar for å bistå 
bruker med å koordinere de ulike hensynene som må legges til grunn før en utbedringsløsning 
velges, og flere utredninger har pekt på at dette er problematisk. Holte-utvalget viste til 
nødvendigheten av at ulike tiltak og tjenester blir koordinert når et tilretteleggingsbehov oppstår. De 
foreslo styrking av retten til bistand fra kommunen til de som ikke er i stand til å skaffe seg tilrettelagt 
bolig selv. Hagen-utvalget mente det burde opprettes en rådgivningstjeneste for boligtilpasning i et 
samarbeid mellom Husbanken, kommunene og NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.  

Ansvaret for tilrettelegging av bolig drøftes i kapittel 11. 

8.4.3 Spesialisthelsetjenesten 

På noen områder hvor Arbeids- og velferdsetaten har finansieringsansvaret, er det 
spesialisthelsetjenesten som har kompetansen og formidlingsansvaret. Arbeids- og velferdsetaten er 
kun delaktig ved vedtak og utbetaling. Dette gjelder høreapparater, ortopediske hjelpemidler og i noen 
grad seksualtekniske hjelpemidler. I disse sakene har Arbeids- og velferdsetaten i liten grad mulighet 
til å overprøve de faglige vurderingene som foretas av spesialisthelsetjenesten. Fordelingen av 
finansierings- og formidlingsansvar for høreapparater har tidligere vært omtalt og kritisert av 
Riksrevisjonen.103 Dette drøftes i kapittel 10. 

8.4.4 Arbeidsgiver 

Arbeidsgiver har ansvar for å skaffe utstyr som arbeidstaker trenger for å utføre arbeidet sitt på en 
forsvarlig måte. Arbeidsgiver skal også sørge for tilrettelegging av omgivelsene, f.eks. tilrettelegging 
av adkomst, sanitæranlegg og teknisk utstyr, og sørge for hjelpemidler som hindrer uheldige fysiske 
belastninger. Arbeids- og velferdsetaten kan med hjemmel i folketrygdlovens § 10-5 gi stønad til 
hjelpemidler, ombygginger av maskiner og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen. Det 
kan oppstå uklare ansvarsforhold mellom arbeidsgiver og folketrygden når det gjelder hvilke krav en 
kan stille til en arbeidsgiver mht. å utrede og stille hjelpemiddelutstyr til disposisjon for arbeidstakere. 
Uklarheter oppstår særlig i tilknytning til fysisk tilrettelegging og ombygging av maskiner. Temaet 
utdypes i kapittel 9. 

 

                                                      
101 NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken 

102 NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – Et helhetlig hjelpemiddeltilbud 

103 Se f.eks. Dokument 1 (2012–2013) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll 
for budsjettåret 2011 
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9 Flere personer med nedsatt funksjonsevne i utdanning 
og arbeid 

Det er et høyt prioritert politisk mål at flere personer med nedsatt funksjonsevne skal være i arbeid. 
Regjeringen har i sin regjeringserklæring et eget punkt om at det skal legges bedre til rette for 
funksjonshemmede i arbeidslivet. Arbeidsdeltakelse er viktig for materielle og sosiale levekår, og 
arbeidslivet er også en av de viktigste viktigste arenaene for samfunnsdeltakelse. Arbeid er dermed 
av stor betydning for den enkelte, og det er også viktig å få så mange som mulig i arbeid for å sikre 
finansieringen av velferdsordningene.  

Det er stadig en lav sysselsettingsandel blant personer med nedsatt funksjonsevne, og andelen er 
relativt stabil over tid. Andelen sysselsatte blant mennesker med nedsatt funksjonsevne i yrkesaktiv 
alder utgjorde 43 pst. av befolkningen i 2015, mot 74 pst. i hele befolkningen.104 OECD har tidligere 
uttalt at Norge har en særskilt utfordring på dette området.105 Dette til tross for at det norske 
utgangspunktet kan sies å være gunstig, med høy generell sysselsetting, lav arbeidsledighet 
sammenliknet med andre land og en rekke tiltak for å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt 
funksjonsevne.106  

Det er behov for virkemidler både rettet mot individet og mot arbeidstakere/virksomheter for å øke 
arbeidsdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne. Utdanning er et sentralt premiss for 
yrkesdeltakelse. Registeranalyser viser at utdanning er avgjørende for senere utsikter på 
arbeidsmarkedet, og at dette i særlig grad gjelder personer med fysisk funksjonsnedsettelse. 
Hjelpemidler og tilrettelegging er bare ett av mange virkemidler, men det er en grunnleggende 
forutsetning for at personer med fysiske funksjonsnedsettelser skal kunne være i arbeid at de får de 
hjelpemidlene og den tilretteleggingen de har behov for. Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å 
sikre god tilgang til hjelpemidler som bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i 
arbeid.107 Særlig når det gjelder unge mennesker med nedsatt funksjonsevne, vil kostnadene på lang 
sikt være svært store både for samfunnet og den enkelte dersom man ikke lykkes med inkludering i 
utdanning og arbeid.108  

9.1  Statistikk for utdanningsnivå og arbeidsdeltakelse  

9.1.1 Operasjonalisering av målgruppen og måling av arbeidsdeltakelsen 

Det er store utfordringer knyttet til måling av arbeidsdeltakelsen for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Dette skyldes bl.a. at nedsatt funksjonsevne ikke er et presist og entydig begrep som 

                                                      
104 Rapport for 2016: "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk", 
rapportering fra faggruppen for IA-avtalen 

105 OECD (2006) "Sickness, disability and work: Breaking the barriers (vol. 1)", Paris, OECD 

106 Jan Tøssebro og Sigrid Elise Wik (2015) "Funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet – En 
kunnskapsoversikt", Forskningsrådet/VAM 

107 Victor Norman (2008) "Hjelpemidler og hjelpemiddelapparat – samfunnsøkonomiske 
betraktninger", notat innhentet i forbindelse med arbeidet med NOU 2010:5 
Karl-Gerhard Hem og Øystein Dale (2016) "Nytte-kost analyse av hjelpemidler", Sintef Teknologi og 
samfunn, på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet 

108 Arild H. Steen, Sveinung Legard, Jes Erik Jessen, Niels Anker og Peter G. Madsen (2012) 
"Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne", AFI-
rapport 5/2012 
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kan identifiseres gjennom statistikk basert på tilgjengelige registre eller eksisterende 
spørreundersøkelser.  

Den rådende forståelsen i dag er at funksjonsnedsettelser bør forstås relasjonelt109, dvs. at den 
enkeltes helseutfordringer og reduserte funksjonsnivå ses i forhold til de barrierer og begrensninger 
som skapes av omgivelsene og samfunnets krav. Faggruppen for IA-avtalen legger til grunn en slik 
relasjonell forståelse av begrepet nedsatt funksjonsevne.110 Ved vurdering av status og utvikling for 
IA-avtalens delmål 2 (jf. punkt 9.2.1) retter faggruppen for IA-avtalen oppmerksomheten mot 
utviklingen i andelen sysselsatte blant de som oppgir å være funksjonshemmet i den årlige 
tilleggsundersøkelsen til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). 111 

I IA-avtalen for 2014-2018 påpekes betydningen av å utvikle gode indikatorer for delmål 2 for å få et 
bedre grunnlag til å vurdere situasjon og måloppnåelse på et område hvor det i dag er vanskelig å 
trekke konklusjoner.112 På denne bakgrunn innhentet Arbeids- og sosialdepartementet en utredning 
fra Fafo, hvor de skulle komme med forslag til hvordan man bedre kan måle utviklingen innenfor dette 
delmålet.113  

Rapporten argumenterer for å fortsatt bruke SSBs tilleggsundersøkelse til AKU rettet mot personer 
som har en funksjonshemming som hovedkilde for indikatorer for delmål 2. Fafo begrunner dette med 
at indikatorer basert på spørreundersøkelser (i motsetning til indikatorer basert på registerdata), er 
det som best fanger opp gruppen personer med nedsatt funksjonsevne som helhet. Arbeids- og 
velferdsforvaltningens administrative registre vil ikke fange opp hele gruppen med nedsatt 
funksjonsevne, men bare de som mottar en eller flere ytelser eller som står utenfor arbeidsmarkedet 
f.eks. av sosiale årsaker. Det vil si at de med nedsatt funksjonsevne som er i arbeid, i liten grad 
kommer med.  

Tøssebro og Wik (2015) mener også at AKU per i dag er den beste og mest systematiske kilden til 
kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne sin tilknytning til arbeidslivet.114 De påpeker 
samtidig en rekke svakheter ved AKU. De argumenterer for at AKU undervurderer marginaliseringen 
av personer med nedsatt funksjonsevne fordi: 

− I undersøkelsen sammenliknes mennesker med funksjonshemming med alle, noe som betyr 
at disse også inngår i sammenlikningsgrunnlaget. En slik tilnærming til alltid føre til en 
undervurdering av forskjeller. 

− Det brukes en svært bred aldersavgrensning, som også inkluderer årskull der de fleste er 
under utdanning (15-24 år). I disse aldersgruppene er forskjellene til andre små, fordi få er i 
arbeid enten de har nedsatt funksjonsevne eller ikke.  

− En regnes som sysselsatt dersom en er i arbeid 1 time i uken, noe som kan sies å være en 
svært lav terskel for å regnes som sysselsatt. 

                                                      
109 Magne Bråthen og Jørgen Svalund (2015) "Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt 
funksjonsevne – Kartlegging av måloppnåelse", Fafo-rapport 2015:57 

110 Rapport for 2016: "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk", 
rapportering fra faggruppen for IA-avtalen 

111 Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) gjennomføres som en spørreundersøkelse av SSB. 
Formålet med AKU er å gi informasjon om utvikling i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike 
befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. 

112 Rapport for 2016: "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk", 
rapportering fra faggruppen for IA-avtalen 

113 Magne Bråthen og Jørgen Svalund (2015) "Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt 
funksjonsevne – Kartlegging av måloppnåelse", Fafo-rapport 2015:57 

114 Jan Tøssebro og Sigrid Elise Wik (2015) "Funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet – En 
kunnskapsoversikt", Forskningsrådet/VAM 
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Det er også argumenter for at AKU overvurderer marginaliseringen av personer med nedsatt 
funksjonsevne: 

− Sysselsettingsraten skiller ikke mellom personer som potensielt kan jobbe og personer som 
ingen forventer at skal jobbe. Det bør derfor avgrenses til personer der arbeid er et realistisk 
alternativ.  

− Sysselsettingsraten er svært sensitiv for ulike måter å definere en funksjonshemming på. 
AKU baserer seg på respondentenes egen definisjon av nedsatt funksjonsevne.  

− Informasjon fra arbeids- og velferdsforvaltningen indikerer at færre med nedsatt 
funksjonsevne står ufrivillig utenfor arbeidslivet enn den lave sysselsettingsraten antyder.  

Tøssebro og Wik (2015) mener likevel at det, selv om det kan herske usikkerhet om de nøyaktige 
sysselsettingsratene, ikke er holdepunkt for å si at indikasjonene på at AKU overvurderer problemet 
er sterkere enn indikasjonene på at de undervurderes. 

AKU har mange respondenter og høy svarprosent, men har begrensninger når det gjelder å splitte 
opp statistikken for å analysere undergrupper. Tall fra andre undersøkelser, bl.a. svensk AKU, viser at 
sysselsettingsraten varierer sterkt etter type funksjonsnedsettelse. Det vil derfor være interessant å se 
på utviklingen i sysselsettingsrater for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser. Fafo viser til at 
den svenske AKU-undersøkelsen har et svært stort utvalg som muliggjør detaljerte tall om 
sysselsetting for små grupper av helseproblemer, men at dette ikke er mulig i den norske AKU-
undersøkelsen grunnet for lite utvalg.115 De mener det likevel vil være mulig å dele helseproblemene 
inn i enkelte hovedstørrelser. Dansk AKU har omtrent like mange respondenter som norsk AKU, og 
de skiller i sin statistikk mellom personer med mobilitetshandikap, sanse- og 
kommunikasjonshandikap og psykiske lidelser.  

Fafo foreslår videre at tilleggsundersøkelsen til AKU suppleres med analyser basert på registerdata. 
De foreslår å konsentrere slik statistikk rundt mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. 
Ved hjelp av statistikk for disse delpopulasjonene mener de det kan utarbeides supplerende tall for 
yrkestilknytningen til målgruppen og hovedindikatorer for utstøting fra og rekruttering til arbeidslivet. I 
årets vurdering av delmål 2 har faggruppen på denne bakgrunn sett på utviklingen i omfanget og 
tilgangen av personer med arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, og overgang til arbeid fra 
arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, samt tilknytning til arbeid for mottakere av 
arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.116 Det er også mulig å utvikle analyser basert på registerdata 
for ulike diagnosegrupper, slik Finnvold (2013)117 har gjort i sin undersøkelse av et utvalg personer 
med fysisk funksjonsnedsettelse. I sin undersøkelse tar han utgangspunkt i visse diagnosegrupper 
blant mottakere av grunn- og hjelpestønad.  

9.1.2 Utdanning 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har gjennomgående et lavere utdanningsnivå enn personer 
uten nedsatt funksjonsevne: færre fullfører videregående skole, færre starter i høyere utdanning, flere 
avslutter høyere utdanning tidlig og færre går videre til masternivå.118 I en undersøkelse fra 2009 

                                                      
115 Magne Bråthen og Jørgen Svalund (2015) "Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt 
funksjonsevne – Kartlegging av måloppnåelse", Fafo-rapport 2015:57 

116 Rapport for 2016: "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk", 
rapportering fra faggruppen for IA-avtalen 

117 Jon Erik Finnvold (2013) "Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med 
fysiske funksjonsnedsetjingar", NOVA Rapport 12/2013 

118 Lars Grue og Jon Erik Finnvold (2014) "Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser 
for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne", NOVA Rapport nr. 8/14 
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finner Bjerkan, Veenstra og Eriksen at mens 31 pst. av unge med nedsatt funksjonsevne kun har 
ungdomsskole som høyeste utdanningsnivå, er den tilsvarende andelen for dem uten nedsatt 
funksjonsevne på 19 pst.119 I den samme studien fant forfatterne at mens 30 pst. av unge med 
nedsatt funksjonsevne har tatt høyere utdanning, er den tilsvarende andelen for dem uten nedsatt 
funksjonsevne 38 pst.  

En studie Finnvold (2013)120 har gjennomført av deltakelse i utdanning og arbeid for personer med 
fysisk funksjonsnedsettelse basert på registerdata121 viser at i alt 64 pst. i gruppen med fysisk 
funksjonsnedsettelse hadde grunnskole som høyeste gjennomførte utdanning i 2010, mot 17 pst. i 
befolkningen for øvrig. Mens 14 pst. oppnådde universitets- eller høgskoleutdanning i gruppen med 
funksjonsnedsettelse, var tilsvarende for befolkningen for øvrig 41 pst. Denne studien finner at den 
viktigste årsaken til differansen i arbeidsdeltakelse mellom personer med og uten 
funksjonsnedsettelse var et generelt lavt utdanningsnivå i gruppen med fysisk funksjonsnedsettelse. 
Registeranalysen indikerer at utdanning er avgjørende for senere utsikter på arbeidsmarkedet, og at 
dette i særlig grad gjelder de med fysisk funksjonsnedsettelse. Forskjellen i yrkesdeltakelse mellom 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og befolkningen som helhet er derfor minst blant dem med 
høyere utdanning. Tall fra Bufdir viser at personer med nedsatt funksjonsevne har 4,5 ganger høyere 
sjanse for å være i arbeid dersom de har høyere utdanning.122 Utdanning er dermed en avgjørende 
faktor for arbeidsinkludering for personer med nedsatt funksjonsevne.  

9.1.3 Arbeidsdeltakelse  

OECD har tidligere uttalt at Norge har en særskilt utfordring når det gjelder sysselsettingsandelen 
blant personer med nedsatt funksjonsevne.123 En komparativ studie fra slutten av 2000-tallet av 
sysselsettingsandelen blant mennesker med nedsatt funksjonsevne sammenliknet med hele 
befolkningen i alle OECD-land viste at Norge lå omtrent på gjennomsnittet i OECD, men lavere enn 
bl.a. Sverige og Danmark.124 

Tall fra AKUs årlige tilleggsundersøkelse viser at sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er 
lav, og er stabil over tid. Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede i yrkesaktiv alder utgjorde 43 

                                                      
Jan Tøssebro og Sigrid Elise Wik (2015) "Funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet – En 
kunnskapsoversikt", Forskningsrådet/VAM 

119 Lars Grue og Jon Erik Finnvold (2014) "Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser 
for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne", NOVA Rapport nr. 8/14, jf. 
Bjerkan, Veenstra og Eriksen (2009) "Levekårene blant unge voksne: Bedring, men godt nok?", 
Paper presentert på konferanse om levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne, Oslo 

120 Jon Erik Finnvold (2013) "Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med 
fysiske funksjonsnedsetjingar", NOVA Rapport 12/2013 

121 Grunnlaget for undersøkelsen er et utvalg på 2033 personer (nettopopulasjonen var på 1740 
personer) mellom 0 og 20 år i 1985 registrert som mottakere av grunnstønad og hjelpestønad 
med fysisk funksjonsnedsettelse (hvorav 80 pst. har CP). For å kunne sammenlikne dette 
utvalget med den øvrige befolkningen ble det trukket et tilfeldig utvalg på 20 000 personer i 
samme aldersgruppe (0 – 20 år i 1985). 

122 Bufdir (2016) Levekårsoversikt: 
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/  

123 OECD (2006) "Sickness, disability and work: Breaking the barriers (vol. 1)", Paris, OECD 

124 OECD (2010) "Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers – A synthesis of findings 
across OECD countries", Paris, OECD 
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pst. av befolkningen i 2015, mot 74 pst. i hele befolkningen.125 Tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 
viser at 42,2 pst. av hjelpemiddelbrukerne i alderen 18-66 år var i arbeid per 30. juni 2016.  

Av de 325 000 funksjonshemmede i AKU som ikke var sysselsett i 2. kvartal 2015, var det 87 000 (27 
pst.), som ønsket seg et arbeid.126 Denne prosentdelen har stort sett holdt seg på samme nivå siden 
disse undersøkelsene startet opp i 2002. I befolkningen i alt som ikke var i arbeid, var det i 
aldersgruppen 15-66 år 36 pst. som uttrykte ønske om arbeid i 2015. Av de 87 000 
funksjonshemmede med ønske om arbeid var det 18 pst. (15 000) som ble klassifisert som 
arbeidsledige i 2015. I sin undersøkelse av yrkesdeltakelsen blant personer med fysiske 
funksjonsnedsettelser basert på registerdata for mottakere av grunn- og hjelpestønadsmottakere, 
finner Finnvold (2013) at kun 36 pst. i undersøkelsespopulasjonen var yrkesaktive i 2010.127  

Det er store forskjeller i yrkesdeltakelse ut fra type funksjonsnedsettelse.128 Norsk AKU samler 
informasjon om type funksjonsnedsettelse, men publiserer ikke sysselsettingsrater fordelt på type 
grunnet for få respondenter i hver gruppe. Svensk AKU rapporterer imidlertid slike data.129 Det 
fremgår av disse tallene at personer med hørselsnedsettelse har omtrent lik sysselsetting som 
personer uten funksjonsnedsettelse, med unntak av unge som ikke har rukket å komme inn i 
arbeidsmarkedet før hørselsnedsettelsen inntraff. Personer med nedsatt syn og dysleksi har en noe 
lavere sysselsettingsrate, mens personer med bevegelseshemming har en klart lavere 
sysselsettingsrate. Når det gjelder bevegelseshemmede, viser undersøkelser at resultatene er 
avhengig av hva slags bevegelseshemming det er snakk om. Dersom en spør generelt om 
bevegelseshemming eller førlighet i armer og bein, ligger sysselsettingsraten like under snittet av 
funksjonshemmede.130 Rullestolbrukere har derimot ifølge en undersøkelse av Econ fra 2003131 en 
sysselsettingsrate nede i 23 pst. Tøssebro (2012) viser at personer som bruker 
forflytningshjelpemidler eller har vansker med å gå i trapper har en sysselsettingsrate på under 30 
pst., mens raten for personer som svarer bekreftende på et helt generelt spørsmål om 
bevegelseshemming ligger 20 prosentpoeng høyere.132   

                                                      
125 Rapport for 2016: "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk", 
rapportering fra faggruppen for IA-avtalen  

126 Tor Petter Bø og Inger Håland (2015) "Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015", SSB- 
Rapport 2015/54 

127 Jon Erik Finnvold (2013) "Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med 
fysiske funksjonsnedsetjingar", NOVA Rapport 12/2013 

128 Magne Bråthen og Jørgen Svalund (2015) "Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt 
funksjonsevne – Kartlegging av måloppnåelse", Fafo-rapport 2015:57 

129 SCB (Statistiska Centralbyrån) (2014) "Situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 2013", Stockholm, SCB, Information om utbildning och arbetsmarknad 
2014:1 

130 Jan Tøssebro og Sigrid Elise Wik (2015) "Funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet – En 
kunnskapsoversikt", Forskningsrådet/VAM 

131 Econ (2003) "Funksjonshemmede og arbeid. En kartlegging av situasjonen for synshemmede, 
hørselshemmede og rullestolbrukere", Oslo, Econ-rapport 09/03 

132 Jan Tøssebro (2012) "Personer med funksjonsnedsettelser på arbeidsmarkedet – 
kunnskapsstatus og kunnskapsutfordringer", Trondheim, NTNU Samfunnsforskning 
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9.2  Virkemidler for å øke arbeidsdeltakelsen 

9.2.1 IA-avtalen delmål 2 

Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom myndighetene og 
partene i arbeidslivet første gang i 2001. Gjeldende avtale ble undertegnet 4. mars 2014 og gjelder ut 
2018. IA-avtalens overordnede mål er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og 
redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. IA-avtalen har tre delmål. Delmål 2 i 
IA-avtalen er å hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.  

Det er utviklet en rekke virkemidler i forbindelse med IA-avtalens delmål 2, bl.a. forebyggings- og 
tilretteleggingstilskudd til IA-bedrifter. Tilskuddet skal fungere som en kompensasjon for de 
merutgiftene virksomheten måtte ha i forbindelse med tilrettelegging av arbeidet for arbeidstakere 
med helseproblemer eller redusert funksjonsevne, for å hindre sykefravær eller utstøtning. 
Arbeidsgiver kan få forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for tiltak for arbeidstakere som står i fare 
for å bli sykmeldt eller som er sykmeldt og mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. 
Tilskuddet kan brukes både til gruppetiltak (systemtiltak) og individuelle tiltak slik som tilrettelegging 
av den enkeltes arbeidsplass, opplæring i nye arbeidsoppgaver, utgifter knyttet til arbeidsutprøving, 
tilskudd til kurs og andre kortere opplæringstiltak/arbeidstrening, merutgifter til vikar/ekstrahjelp, og i 
enkelte særskilte tilfeller til transportutgifter og til tiltak for grupper av ansatte som har samme behov 
for tilrettelegging. Tilskuddet kan også brukes til kjøp av gjenstander eller hjelpemidler til bruk i 
arbeidet så fremt disse ikke dekkes etter folketrygdloven. Det innebærer at arbeidstakere som ikke 
fyller vilkår om varig sykdom, skade eller lyte kan få tilgang til arbeidshjelpemidler. Budsjettrammen 
for tilskudd til tilretteleggingstiltak, som inkluderer både forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet og 
tilskudd til bedriftshelsetjenesten (BHT-honorar) var i 2016 på 319,7 mill. kroner.  

Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne ble lansert i 2012, og er siden videreført. 
Bakgrunnen for utarbeidelse av jobbstrategien var et ønske om å øke yrkesdeltakelsen blant unge 
med nedsatt funksjonsevne og redusere tilgangen til helserelaterte ytelser. Strategien ble utformet i 
samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner og arbeidslivets parter, og er forankret i delmål 2 
for IA-avtalen. Strategien retter seg mot unge med nedsatt funksjonsevne som har behov for 
arbeidsrettet bistand fra Arbeids- og velferdsetaten for å komme i jobb. Målet er at flere unge med 
nedsatt funksjonsevne i overgangsfasen mellom utdanning og arbeid skal komme i arbeid. 

Hovedtilnærmingen er virkemidler for økt tilrettelegging og oppfølging i ordinært arbeidsliv. Strategien 
identifiserer fire barrierer som hindrer yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne: 

1. Kostnadsbarrieren  
Ved ansettelse av personer med nedsatt arbeidsevne vil mange arbeidsgivere anta at 
virksomheten kan påføres en del kostnader ved tilrettelegging av arbeidsplassen og gjennom 
oppfølging av den enkelte. 

2. Produktivitetsbarrieren  
Selv med god tilrettelegging og tett oppfølging av individ og bedrift, vil mange arbeidsgivere 
vurdere det slik at det blant personer med nedsatt funksjonsevne vil være noen som har lavere 
arbeidsevne og produktivitet enn andre ansatte. Virksomhetene kan derfor oppleve at de tar en 
økonomisk risiko dersom de må bære alle lønnskostnadene ved å ansette personer med ustabil 
eller varig nedsatt arbeidsevne. 

3. Diskrimineringsbarrieren  
Personer med nedsatt funksjonsevne kan utsettes for diskriminerende holdninger og handlinger. 

4. Informasjons- og holdningsbarrieren  
Negative holdninger og mangel på informasjon kan utgjøre en barriere for arbeidssøkere med 
nedsatt funksjonsevne. Dette er barrierer som finnes i befolkningen som helhet, hos 
arbeidsgivere, kollegaer på arbeidsplassen mv.   
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Det er iverksatt en rekke tiltak som støtter opp under arbeidet med jobbstrategien. Dette omfatter bl.a. 
øremerkede stillingsressurser, informasjons- og kompetansemidler, prioritering av tiltaksplasser til 
jobbstrategiens målgruppe, bruk av tilretteleggingsgaranti, styrking av funksjonsassistentordningen og 
arbeids- og utdanningsreiser, innføring av mentorordning og tilretteleggingstilskudd for arbeidssøker. 

9.2.2 Effekten av tiltak rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne 

Den relasjonelle tilnærmingen til funksjonshemming innebærer at hvorvidt en oppnår målsettingen 
med IA-avtalens delmål 2 både kan påvirkes at tiltak rettet mot individet, som arbeidsmarkedstiltak og 
hjelpemidler, og av tiltak og endringer i virksomhetene.133  

I faggruppens rapport fra 2014134 ble effektene av virkemiddelbruken for personer med nedsatt 
funksjonsevne drøftet. Det vises til at det foreligger forholdsvis få effektevalueringer av individrettede 
tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Noe av årsaken er at datatilgangen har vært 
utilstrekkelig siden administrative registre ikke har vært tilpasset forskningsformål. Videre er det 
knyttet usikkerhet til resultatene fra effektevalueringene.  

Faggruppen viser videre til at resultater fra internasjonale undersøkelser har begrenset 
overføringsverdi. De begrunner dette i variasjon bl.a. i arbeidsmarkedssituasjon, velferdspolitisk 
system, ulik utforming av tiltak og avgrensing av deltakergrupper.  

I Prop. 39 L (2014-2015)135 ble det gjort en oppsummering av kunnskapsstatus om 
arbeidsmarkedstiltakenes effekt. Det vises til at det er en gjennomgående erfaring fra Norge og andre 
land at arbeidsmarkedstiltak på ordinære arbeidsplasser gir bedre sjanse for å komme i fast jobb enn 
tiltaksplasser i skjermede virksomheter. En nyere studie av effekten av ulike arbeidsmarkedstiltak for 
personer med nedsatt arbeidsevne underbygger dette, og finner at tiltak som prioriterer hurtig og 
subsidiert utplassering i ordinært arbeidsliv og ordinær utdanning, særlig blant unge, kommer bedre 
ut.136 Tøssebro og Wik (2015)137 og Proba Samfunnsanalyse (2011)138 viser til at flere studier støtter 
opp under disse funnene.  

Både norsk og internasjonal forskning viser at midlertidig lønnstilskudd er et tiltak som har en positiv 
effekt på den enkeltes jobbsjanse og lønn etter gjennomført tiltak.139 I to bredt anlagte analyser med 

                                                      
133 Magne Bråthen og Jørgen Svalund (2015) "Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt 
funksjonsevne – Kartlegging av måloppnåelse", Fafo-rapport 2015:57 

134 Rapport for 2014: "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk", 
rapportering fra faggruppen for IA-avtalen 

135 Prop. 39 L (2014–2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til 
midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) 

136 Simen Markussen og Knut Røed (2014) "The Impacts of Vocational Rehabilitation", Labour 
Economics 31 (2014) 1-13 

137 Jan Tøssebro og Sigrid Elise Wik (2015) "Funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet – En 
kunnskapsoversikt", Forskningsrådet/VAM 

138 Proba Samfunnsanalyse (2011) "Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt 
funksjonsevne – En litteraturstudie", Proba-rapport nr. 2011-02, utarbeidet for 
Arbeidsdepartementet 

139 Prop. 39 L (2014–2015) Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til 
midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold) 
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resultater fra evalueringsforskning i et stort antall land ble det kontrollert både for egenskaper ved 
evalueringene og for egenskaper ved landene der evalueringene var gjort.140 Lønnstilskudd hadde en 
gjennomgående positiv effekt på jobbsjansene til tiltaksdeltakerne, varighet av jobb og lønn når 
tiltaket var gjennomført i privat sektor. Det var i denne studien ingen effekt av lønnstilskudd i offentlig 
sektor. Disse effektene bekreftes i en dansk analyse av resultater fra Danmark og flere andre land.141 
Frischsenteret har sammenliknet effektene av ulike attføringstiltak med start i perioden 1994 til 
2003.142 Av tiltakene de sammenliknet effektene av, kom lønnstilskudd best ut, foran utdanning og 
andre tiltak både i form av høyere jobbsannsynlighet og høyere lønn. 

Når det gjelder tiltak rettet mot virksomhetene og samfunnsstrukturer, er det få studier av hvordan 
større reformer eller endringer i lov- og regelverk påvirker funksjonshemmedes tilknytning til 
arbeidslivet.143 Det er foretatt evalueringer av både NAV-reformen, IA-avtalen og Jobbstrategien. 
Disse handler imidlertid i stor grad om hvordan reformene er iverksatt og endringer i organisasjons- 
og arbeidsformer, og mindre om hvorvidt flere med nedsatt funksjonsevne har kommet i arbeid. Det er 
knyttet betydelige metodiske problemer også til å evaluere effekter av slike reformer.144 

9.3  Hjelpemidler og tilrettelegging i utdanning og arbeidslivet 

9.3.1 Ansvarsforhold og virkemidler 

Statens ansvar  
Arbeids- og velferdsetaten kan med hjemmel i folketrygdloven §10-5 gi stønad til hjelpemidler til 
personer som gjennomfører høyere utdanning og stønad til hjelpemidler, ombygging av maskiner og 
tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen, lese- og sekretærhjelp for blinde og 
svaksynte, tolkehjelp for hørselshemmede og tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Stønaden ytes i 
forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at personen skal bli i stand til å 
skaffe seg eller beholde høvelig arbeid. Det er et vilkår at bruker har fått sin evne til å utføre 
inntektsgivende arbeid varig nedsatt, eller har fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass 
vesentlig innskrenket på grunn av sykdom, skade eller lyte. Stønaden ytes i form av tilskudd, rente- 
og avdragsfrie lån, utlån av hjelpemidler og tjenester. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i sakene 
som gjelder arbeid og utdanning var i 2015 på 17 virkedager.  

                                                      
Proba Samfunnsanalyse (2011) "Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt 
funksjonsevne – En litteraturstudie", Proba-rapport nr. 2011-02, utarbeidet for 
Arbeidsdepartementet 

140 David Card, Jochen Kluve og Andrea Weber (2010) "Active labour market policy evaluations: 
A meta-analysis", The Economic Journal, nr. 120 2010 

Jochen Kluve (2010) "The effectiveness of European active labor market programs", Labour 
Economics, vol. 17, issue 6 

141 Michael Rosholm og Michael Svarer (2011) "Effekter av virksomhedsrettet aktivering i den 
aktive arbejdsmarkedspolitik", Arbejdsmarkedsstyrelsen 

142 Lars Westlie (2008) "The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation", Memorandum 25, 
Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo 

143 Jan Tøssebro og Sigrid Elise Wik (2015) "Funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet – En 
kunnskapsoversikt", Forskningsrådet/VAM 

144 Jan Tøssebro og Sigrid Elise Wik (2015) "Funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet – En 
kunnskapsoversikt", Forskningsrådet/VAM 



Side 81 av 141 

Tabell 9.1 Utgifter til hjelpemidler etter folketrygdloven § 10-5, arbeid og høyere utdanning (mill. 
kroner) 

År Utgifter 
2010 109,9 

2011 124,6 
2012 123,8 
2013 132,3 

2014 145,3 
2015 134,5 

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet 

Arbeidsmarkedsloven hjemler også tiltak og virkemidler som skal bidra til at personer med nedsatt 
funksjonsevne skal komme i/beholde arbeid, bl.a. arbeidsmarkedstiltak (lønnstilskudd, avklaring, 
oppfølging mv.) og ordningene med funksjonsassistanse og arbeids- og utdanningsreiser.  

Forsøket med funksjonsassistanse i arbeidslivet ble etablert som en permanent rammefinansiert 
ordning fra 2014, hjemlet i arbeidsmarkedsloven og tiltaksforskriften. Funksjonsassistanse kan gis til 
yrkesaktive personer som har omfattende fysiske funksjonsnedsettelser, og til blinde og sterkt 
svaksynte. Funksjonsassistanse må være nødvendig for at personen skal kunne være i ordinært 
lønnet arbeid. Ordningen innebærer at en lønnet assistent bistår med hjelp til praktiske formål i 
arbeidssituasjonen. Assistenten skal ikke utføre arbeidstakerens ordinære arbeidsoppgaver. Ved 
utgangen av mai 2015 var det 168 personer i tiltaket. 

Stønad til arbeids- og utdanningsreiser skal bidra til at personer med forflytningsvansker på grunn av 
nedsatt funksjonsevne kan være i ordinært arbeid eller gjennomføre arbeidsrettet utdanning. 
Stønaden gis som tilskudd til tilrettelagt transport og tilsvarer de faktiske utgiftene til transporten 
fratrukket en egenandel. Egenandel tilsvarer den rimeligste transporten med offentlig kommunikasjon. 
Arbeids- og utdanningsreiser ble gjort til en landsdekkende, permanent ordning i 2013. Det er fastsatt 
en egen forskrift for ordningen som er hjemlet i arbeidsmarkedsloven. Per april 2015 var det 617 
deltakere i ordningen. 

Tabell 9.2 Budsjettramme for ordningene med funksjonsassistanse og arbeids- og 
utdanningsreiser (mill. kroner) 

År Funksjonsassistanse Arbeids- og utdanningsreiser 
2010 16,6 18,6 
2011 17,1 26,0 
2012 30,3 30,0 
2013 30,3 63,0 
2014 36,0 65,2 
2015 41,2 67,4 
2016 42,4 66,7 

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet 

Det er en rekke enheter i Arbeids- og velferdsetaten som kan være involvert i saker som gjelder 
hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet. Det varierer hvem som fungerer som førstelinje i disse 
sakene. Ofte tar bruker, bedriftshelsetjeneste eller arbeidsgiver først kontakt med 
hjelpemiddelsentralen. For personer som er i et arbeidsforhold i en bedrift med IA-avtale, kan NAV 
Arbeidslivssenter fungere som førstelinje i saker som gjelder hjelpemidler og tilrettelegging i 
arbeidslivet. For virksomheter som har bedriftshelsetjeneste, vil også denne kunne fungere som en 
førstelinje. For arbeidssøkere og personer som mottar arbeidsavklaringspenger vil NAV-kontoret 
fungere som førstelinje. NAV-kontoret vil også kunne være en førsteinstans for virksomheter i 
oppfølging av sykmeldte dersom disse har behov for hjelpemidler eller tilrettelegging. Andre som 
henviser i slike saker er Statped og spesialisthelsetjenesten. 
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Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for at personer som har sammensatte behov får et 
helhetlig og koordinert tilbud med sikte på overgang til ordinært arbeid uten at det oppstår unødig 
ventetid. Ordning med ny tilretteleggings- og oppfølgingsavtale trådte i kraft 1. januar 2016. 
Hovedmålgruppen for ordningen er unge med nedsatt arbeidsevne under 30 år. Avtalen inngås 
mellom arbeidsgiver, arbeidssøker og Arbeids- og velferdsetaten. Avtalen skal bidra til å koordinere 
hjelp og oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten, og gi større trygghet og forutsigbarhet for 
arbeidssøker og arbeidsgiver slik at brukerne får eller beholder arbeid. Gjennom den nye 
tilretteleggings- og oppfølgingsavtalen forplikter Arbeids- og velferdsetaten seg til støtte i form av 
oppfølging, tilskudd eller hjelpemidler innen avtalte frister. Avtalen skal inneholde navn på en fast 
kontaktperson i Arbeids- og velferdsetaten som skal sørge for koordinering av bistanden fra etaten.  

Hjelpemiddelsentralene har kompetanse om konsekvenser av funksjonstap, spesialkompetanse om 
produkter og løsninger og om hvordan hjelpemidler og ergonomiske tiltak kan kompensere og 
avhjelpe funksjonstap. De kan gjøre funksjonsvurderinger og gi råd og veiledning om hjelpemidler og 
tilrettelegging på arbeidsplasser og utdanningssteder. 

I saker som gjelder skole og utdanning, samarbeider hjelpemiddelsentralene ofte med Statped. 
Statped er en statlig spesialpedagogisk tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped skal 
bidra til likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte 
opplæringsbehov. Statped skal gi tjenester på både individ- og systemnivå. Hjelpemiddelsentralene 
og Statped har regionale samarbeidsavtaler som beskriver aktuelle områder for samhandling og 
kunnskapsoverføring. Hjelpemiddelsentralenes rådgivere samarbeider bl.a. med Statped om å holde 
kurs for lærere om tematikken syns- og hørselshemmede elever. Det foregår også 
informasjonsutveksling og kunnskapsdeling mellom partene for å sikre at barn med 
tilretteleggingsbehov ivaretas når de bytter skole.   

NAV-kontorene fanger opp behov for hjelpemidler og tilrettelegging i behovsvurderingen for brukere 
som får arbeidsrettet bistand, og samarbeider i disse tilfellene med hjelpemiddelsentralene. NAV-
kontorene informerer og bistår bruker om ulike tiltak og virkemidler i Arbeids- og velferdsetatens 
portefølje.  

NAV Arbeidslivssenter er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv og finnes i 
alle fylker. Virksomheter som har inngått en IA-avtale får en egen kontaktperson i arbeidslivssenteret. 
Kontaktpersonen veileder ledere, tillitsvalgte og verneombud med å arbeide målrettet og 
resultatorientert for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass, og sørger for at virkemidler fra 
Arbeids- og velferdsetaten blir satt i verk. I tillegg koordinerer kontaktpersonen annen bistand fra 
etaten. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging samarbeider i en del saker med arbeidslivssenteret om å 
finne frem til den beste løsningen på arbeidsplass. Behovet for hjelpemidler blir da vurdert sammen 
med f.eks. tilskuddsordninger. 

NAV Arbeidsrådgivning er fylkesdekkende kompetansesentre som i hovedsak bistår NAV-kontorene i 
komplekse brukersaker og systemrettet veiledning. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging kan også 
benytte kompetansen derfra for å løse sammensatte saker. Enhetene tilbyr utfyllende, arbeidsrettede 
tjenester og kompetanse innen arbeidspsykologi, pedagogikk og jobbmestrende veiledningsmetodikk.  

Et av hovedformålene med NAV- reformen er å få flere i arbeid og aktivitet, samt en mer helhetlig 
arbeids- og velferdsforvaltning. Reformen gir grunnlag for et enda tettere samarbeid mellom 
hjelpemiddelsentralene og de arbeidsrettede tjenestene enn tilfellet var da dette lå under hhv. 
trygdetaten og Aetat. Organisasjonsendringen som følge av NAV- reformen gir muligheter for mer 
enhetlig bistand der flere virkemidler kan ses i sammenheng. Arbeids- og velferdsdirektoratet 
rapporterer at det etter at hjelpemiddelsentralene ble en del av NAV, har det vært en stor endring i 
fokus mot arbeid. Hjelpemiddelsentralene melder at de nå får langt flere henvendelser fra NAV-kontor 
om enkeltsaker.  

I en undersøkelse gjennomført av Fafo fra 2009, hvor ansatte ved hjelpemiddelsentraler og ulike 
aktører i tre kommuner ble intervjuet, ble det konkludert med at det er behov for mer samarbeid og 
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bedre koordinering av både individuelle tilretteleggingsprosesser og det lokale arbeidet med å fremme 
økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne.145 Det har imidlertid ikke vært 
gjennomført en liknende undersøkelse etter dette, og det kan være behov for oppdatert informasjon 
om dette ettersom det interne arbeidet som er gjort i Arbeids- og velferdsetaten etter dette i liten grad 
kan dokumenteres.  

Utdanningsinstitusjonenes ansvar 
Den enkelte utdanningsinstitusjon står ansvarlig for at studiestedet er fysisk tilgjengelig for alle. 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd bestemmer at offentlig og privat virksomhet 
rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon 
så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. § 4-3 i universitets- og 
høgskoleloven fastsetter at institusjonen, så langt det er mulig og rimelig, skal legge til rette lokaler, 
adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger skal være utformet slik at funksjonshemmede 
studenter kan studere ved lærestedet. Institusjonen skal også legge til rette for studenter med 
særskilte behov. 

Utdanningsstedene skal ha en egen kontaktperson eller tilretteleggingstjeneste for studenter med 
nedsatt funksjonsevne. De skal bistå studenter med behov for hjelpemidler eller tilrettelegging, og ta 
kontakt med NAV Hjelpemidler og tilrettelegging for å få bistand til råd og veiledning. NAV 
Hjelpemidler og tilrettelegging er også i oppsøkende kontakt med studiestedene for å spre kunnskap 
om tilrettelegging og hjelpemidler. 

Arbeidsgivers ansvar 
Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 12 pålegger arbeidsgivere å "foreta en rimelig individuell 
tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at arbeidstaker eller arbeidssøker med 
nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid". Arbeidsgiver har videre etter arbeidsmiljøloven §§ 
4-1 og 4-2 plikt til å sørge for at arbeidet organiseres og legges til rette slik at arbeidstakerne ikke 
utsettes for uheldige psykiske og fysiske belastninger. Arbeidsgiver har i tillegg en særskilt plikt til 
individuell tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og for arbeidstakere som 
underveis i arbeidsforholdet får behov for tilrettelegging, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6. 
Tilretteleggingsplikten gjelder for alle arbeidstakere som har redusert arbeidsevne/-kapasitet 
uavhengig om det er kortvarig eller langvarig, og uavhengig av arbeidstakers alder, stillingsgrad og 
om arbeidstaker har fast eller midlertidig ansettelse.  

Arbeidsgiver skal tilrettelegge for arbeidstaker "så langt det er mulig". Ved vurderingen av 
tilretteleggingspliktens rekkevidde må arbeidstakers forhold bl.a. veies opp mot virksomhetens art og 
størrelse, samt tilretteleggingens omfang og kostnader.  

Grenseflater mellom Arbeids- og velferdsetatens og arbeidsgivers ansvar 
Hvis man trenger utstyr eller hjelpemidler på arbeidsplass eller utdanningssted, vil andre lover ofte 
legge ansvarsforholdet på arbeidsgiver eller byggeier. Folketrygdloven kommer kun til anvendelse når 
ansvaret ikke dekkes av annet lovverk.  

Arbeidsgivere har et generelt ansvar for å tilrettelegge for sine ansatte etter arbeidsmiljøloven. Hvor 
langt dette ansvaret går vil variere noe, bl.a. ut fra bedriftens størrelse og art samt størrelsen på 
tilretteleggingen. Arbeidsgivers plikt gjelder "så langt det er mulig". Temaet er svært skjønnsmessig, 
og det kan i en del tilfeller være uklart hvor langt arbeidsgivers tilretteleggingsplikt gjelder, og når 
folketrygdens ansvar for tilrettelegging slår inn.  

                                                      
145 Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland (2009) "Hjelpemidler og 
tilrettelegging i arbeidslivet", Fafo-rapport 2009:40 
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I en undersøkelse gjennomført av Fafo i 2009 konkluderes det med at arbeidsgivers ansvar for å 
tilrettelegge arbeidsplassen for sine ansatte i stor grad blir anerkjent av arbeidsgiver.146 Flere av 
aktørene som ble intervjuet i undersøkelsen ga uttrykk for at arbeidsgivere ofte strekker seg langt i 
tilrettelegging for ansatte. Samtidig er det flere informanter som sier at økonomi noen ganger 
begrenser mulighetene for tilrettelegging. Dette gjelder særlig små bedrifter.  

Flere informanter, både fra Arbeids- og velferdsetaten, bedriftshelsetjenesten og arbeidsgivere, ga 
uttrykk for at det kan oppstå uklarhet om hva som er arbeidsgivers ansvar, og hva som skal dekkes 
av staten gjennom folketrygden. Det er særlig innenfor fysisk tilrettelegging og ombygging av 
maskiner det ofte eller av og til oppstår uklarheter om hvem som har ansvar. Det vises til at inntrykket 
er at hjelpemiddelsentralene ofte strekker seg langt for å finne gode løsninger i disse sakene, og er i 
dialog med arbeidsgiverne. På andre områder er det ifølge undersøkelsen mindre uklarhet knyttet til 
hva som er arbeidsgivers ansvar, og hva som dekkes av folketrygden. Dette gjelder særlig for 
tjenester og hjelpemidler som åpenbart er individuell tilrettelegging, som lese- og sekretærhjelp, 
tolketjeneste, tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde, synshjelpemidler og hjelpemidler til forflytning.  

9.3.2 Tilrettelegging på skole og arbeidsplass – omfang og effekter 

Det er i liten grad forsket på tilrettelegging og hjelpemidler i skole og utdanning og hvilken betydning 
dette har for gjennomføring av skole og studier. Grue og Finnvold (2014)147 slår fast at vi har klare 
indikasjoner på at utdanning og utdanningens lengde er den enkeltfaktor som har størst betydning for 
om man lykkes på arbeidsmarkedet, men at vi vet lite om hvilke faktorer som påvirker den enkeltes 
vei gjennom utdanningssystemet. De mener det er behov for mer kunnskap om hvilken betydning 
skoledagens organisering, skolens tilgjengelighet, læringsmiljøet og det psykososiale miljøet på 
skolen har for funksjonshemmede elevers motivasjon og læring.   

Ifølge Tøssebro og Wik (2015)148 handler lavere utdanningsnivå hos personer med nedsatt 
funksjonsevne dels om manglende tilrettelegging på studiestedet, men også en rekke praktiske 
vansker som gjør det vanskelig å få hverdagen som student til å gå opp. Selv om det har vært økt 
fokus på tilrettelegging, rapporteres det om problemer knyttet til utforming av rom, mangelfull bruk av 
mikrofon, mangel på tilrettelagt undervisningsmateriale osv.  

En norsk studie har sett på foreldrenes erfaringer med integrering i grunnskolen for barn med fysisk 
funksjonsnedsettelse.149 Det ble identifisert 804 foreldre til barn som var mottakere av grunn- og 
hjelpestønad i 2008. 491 personer svarte på spørreundersøkelsen i 2012. 14 pst. av foreldrene 
oppfattet at barna i liten grad kunne bevege seg på skolens inne- og uteområder som andre. 62 pst. 
mente at barna i stor grad kunne bevege seg som andre barn.  

Det er i liten grad gjennomført undersøkelser av hvorvidt manglende hjelpemidler eller utilstrekkelig 
tilrettelegging er en medvirkende årsak til lav arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt 
funksjonsevne, og de undersøkelsene som finnes har sprikende konklusjon.  

                                                      
146 Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland (2009) "Hjelpemidler og 
tilrettelegging i arbeidslivet", Fafo-rapport 2009:40 

147 Lars Grue og Jon Erik Finnvold (2014) "Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser 
for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne", NOVA Rapport nr. 8/14 

148 Jan Tøssebro og Sigrid Elise Wik (2015) "Funksjonshemmedes tilknytning til arbeidslivet – En 
kunnskapsoversikt", Forskningsrådet/VAM 

149 Jon Erik Finnvold (2013) "Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med 
fysiske funksjonsnedsetjingar", NOVA Rapport 12/2013 
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Tøssebro (2012)150 påpeker at mens Kilian (2005)151 fremhever at hjelpemidler og fysisk tilpasning er 
det minste problemet, viser Vedeler & Mossige (2009)152 til at sen og mangelfull levering er en 
barriere. Skog Hanssen (2009) viser også til mangelfull utnyttelse av IKT-hjelpemidler for sysselsatte 
med funksjonsnedsettelser.153 

I AKU for 2015 oppga 56 pst. av de spurte at arbeidssituasjonen var tilpasset funksjonsevnen i forhold 
til endring i arbeidsoppgaver, i arbeidstid eller fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen. Av de som ikke 
har fått arbeidsplassen sin tilpasset funksjonsevnen sier 16 pst. at det er behov for slik tilpasning, og 
av de som alt har fått noe tilrettelagt uttaler 20 pst. at det er behov for mer.  

I en analyse av levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne fra 2007, finner 
Molden, Wendelberg og Tøssebro (2009)154 at 20 pst. har tilpasninger på arbeidsplassen i form av 
fysiske hjelpemidler. Blant de som ikke har fått tilpasninger i form av fysiske hjelpemidler på 
arbeidsplassen mener 12 pst. at de har behov for en slik tilrettelegging. Av de i arbeid har en liten 
gruppe en støtteperson eller funksjonsassistent på arbeidsplassen (3 pst.). Av de som ikke har det er 
det 2 pst. som mener de har behov for slik bistand i arbeidet.  

Arbeids- og velferdsetaten har per i dag oversikt over omfanget av arbeidsplassaker, men har ikke 
oversikt over ressursbruken knyttet til disse sakene og driver ikke systematiske målinger på effekt av 
tiltakene. Det er utfordrende å måle konkret effekt av tiltak og innsats fra en bidragsyter, når tiltaket 
eller innsatsen ofte er en del av en større helhet hvor flere instanser bidrar.  

9.4  Utvalgets vurderinger 
Tall fra AKUs årlige tilleggsundersøkelse viser at sysselsettingsandelen blant personer med nedsatt 
funksjonsevne er lav, og det har kun skjedd små endringer over tid. Det er nesten 90 000 personer 
med nedsatt funksjonsevne som ikke har jobb og som ønsker å komme i arbeid. Vi vet imidlertid lite 
om hvor mange av disse som har en reell mulighet for å komme i arbeid.  

Utvalget vil understreke betydningen av å legge til rette for at flere kan delta i arbeidslivet. Det å være 
i arbeid er viktig for den enkeltes mestring, deltakelse og selvforsørgelse. Videre er det 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilrettelegge for økt arbeidsdeltakelse. 

Studier av effekten av ulike arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne gir få sikre 
konklusjoner om hva som virker. Utvalget vil imidlertid trekke frem at forskningen gir grunnlag for å si 
at det er mest effektivt med tiltak i det ordinære arbeidslivet og at lønnstilskudd ofte vil ha en positiv 
effekt på sysselsettingen til personer med nedsatt funksjonsevne.  

Personer med nedsatt funksjonsevne kan ha produktivitetsutfordringer som ofte vil kunne reduseres 
eller elimineres ved god tilrettelegging og arbeidstrening. Det er avgjørende å etablere gode arenaer 

                                                      
150 Jan Tøssebro (2012) "Personer med funksjonsnedsettelser på arbeidsmarkedet – 
kunnskapsstatus og kunnskapsutfordringer", Trondheim, NTNU Samfunnsforskning 

151 Janicke Kilian (2005) "På tampen", Sem: Forlaget aldring og helse 

152 Jannike S. Vedeler og Svein Mossige (2009) "Barriere for karriere. Personer med 
bevegelseshemning og deres fortellinger om veien inn i arbeidslivet". I J. Tøssebro (red.), 
"Funksjonshemming ‐ politikk, hverdagsliv og arbeidsliv", Oslo: Universitetsforlaget, ss 119‐131 

153 Inger Lise Skog Hansen (2009) "IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende 
arbeidsliv". I J Tøssebro (red): "Funksjonshemming‐ politikk, hverdagsliv og arbeidsliv", Oslo: 
Universitetsforlaget, ss 132‐145 

154 Thomas Hugaas Molden, Christian Wendelborg og Jan Tøssebro (2009) "Levekår blant 
personer med nedsatt funksjonsevne – Analyse av levekårsundersøkelsen blant personer med 
nedsatt funksjonsevne 2007", NTNU Samfunnsforskning AS 
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for arbeidstrening. Forskning viser at tiltak og arbeidstrening i ordinært arbeidsliv har størst effekt, og 
det må derfor sikres plasser til arbeidstrening i ordinært arbeidsliv. Utvalget vil påpeke at offentlige 
arbeidsgivere har et særlig ansvar for å sørge for plasser til arbeidstrening for personer med nedsatt 
funksjonsevne.   

Lønnstilskudd kan være et godt virkemiddel for å senke arbeidsgiveres barriere for å ansette personer 
med nedsatt funksjonsevne. Som tiltak er det rettet både mot produktivitets- og holdningsbarrieren 
ved at det kompenserer for nedsatt produktivitet og gir arbeidsgiver insentiver for å prøve ut personer 
med nedsatt funksjonsevne. Det er etter utvalgets vurdering ønskelig at det satses på økt bruk av 
midlertidige lønnstilskudd som et tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen blant personer med nedsatt 
funksjonsevne.  

Det finnes i dag lite kunnskap om treffsikre virkemidler når det gjelder bruk av hjelpemidler for denne 
gruppen og hvorvidt manglende tilrettelegging og hjelpemidler utgjør en barriere for å komme i arbeid. 
Utvalget mener det er nødvendig med mer kunnskap om dette for å kunne målrette virkemidlene 
bedre. På denne bakgrunn foreslår utvalget at det som en del av en større satsing på forskning, jf. 
kapittel 15, gjennomføres mer systematisk forskning på forholdet mellom hjelpemidler/tilrettelegging 
og arbeidsdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne. 

Ut fra eksisterende kunnskap vet vi at utdanning er en svært viktig faktor for arbeidsinkludering for 
personer med nedsatt funksjonsevne. Det finnes lite forskning på hvorvidt lavere utdanning blant 
personer med nedsatt funksjonsevne skyldes manglende hjelpemidler og fysisk tilrettelegging av 
omgivelsene, men de studiene vi har tyder på at det kan være mer å hente i bedre tilrettelegging både 
av de fysiske omgivelsene og av selve undervisningen. Utvalget vil understreke at det er en 
grunnleggende forutsetning for høyere arbeidsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne at 
utdanningsinstitusjonene er universelt utformet og tilgjengelige for alle. Tidlig innsats med 
tilretteleggingstiltak for barn og unge vil bidra til et best mulig utgangspunkt for at den enkelte kan 
fullføre utdanning og senere komme i arbeid.   
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10 Økonomisk kostnadskontroll for å møte fremtidige 
budsjettutfordringer  

Det fremgår av mandatet at en sentral oppgave er å vurdere tiltak som gir gode, kostnadseffektive 
løsninger. Forslag om endringer i organisering og finansieringsmodell skal ivareta god 
kostnadskontroll og etablering av kostnadseffektive løsninger. Utvalget forstår kostnadskontroll som 
strategier som gjør det mulig å håndtere utgiftene med den høyeste grad av effektivitet. På 
hjelpemiddelområdet kan dette omfatte både at man bruker ressursene på rette tiltak og tjenester 
(formålseffektivitet) og at tiltakene og systemet frembringer resultatene uten unødig ressursbruk og 
sløsing (kostnadseffektivitet).  

Det er for utvalget viktig at man også på dette området vurderer kostnader i et samfunnsøkonomisk 
perspektiv. Hjelpemidler og tilretteleggingstiltak har en åpenbar kostnad, men denne må veies mot 
alternativkostnader. 

Det har blitt hevdet at dagens system der kommunene utreder, søker og bestiller hjelpemidler, mens 
staten betaler, gir svake insentiver til å holde kostnadene nede. Sammenholdt med at de økonomiske 
stønadsordningene regulert i folketrygden i praksis behandles som en overslagsbevilgning, gir dette 
objektivt sett relativt svak økonomisk kostnadskontroll.  

Det kan tenkes mange forskjellige tiltak for å sikre bedre kostnadskontroll i fremtiden. Noen 
eksempler på slike tiltak kan være: 

− Overføring av ansvaret for hjelpemidler (helt eller delvis) fra staten til kommunene 
− Overføring av deler av ansvaret til andre (eks. Husbanken) 
− Økt bruk av tilskudd 
− Innføring av egenandeler 
− Innstramming i regelverket (rettighetene) 
− Strammere vurdering av utvalget av hjelpemidler 
− Indirekte kostnadskontroll   

Kommunene har i dag ansvaret for hjelpemidler i forbindelse med korttidsbehov, samt delvis for 
hjelpemidler i institusjon. Kommunene er underlagt en rammefinansiering gjennom det årlige 
rammetilskuddet til kommunene. Kommunene har et helhetlig ansvar for habilitering og rehabilitering, 
der hjelpemidler er et av mange mulige tiltak. Dersom kommunene fikk et helhetlig ansvar for 
hjelpemidler/ tilretteleggingstiltak som i dag ligger i folketrygden, ville de manglende økonomiske 
insentivene nevnt ovenfor ikke gjort seg gjeldende. Kommunene ville bli ansvarlig for også dette 
tiltaket, og således hatt gode insentiver til å velge det mest hensiktsmessige tiltaket – også ut fra et 
rent økonomisk perspektiv. 

I dette kapitlet presenterer vi teorier for økonomiske insentiver, effektivitet og kostnadskontroll på 
hjelpemiddelområdet, samt drøfting av økt bruk av egenandeler og tilskudd. Utvalget har også foretatt 
en særskilt vurdering av ansvaret for tildeling av ortopediske hjelpemidler og høreapparat, da dette er 
områder med relativt raskt økende utgifter, og samtidig et system med relativt svak mulighet for god 
kostnadskontroll. I tillegg har utvalget vurdert at også andre tiltak må tas med i vurderingen av god 
kostnadskontroll, herunder overføring av ansvaret for hjelpemidler (helt eller delvis) fra staten til 
kommunene. Dette drøftes i kapittel 11. Utvalget har også særlig vurdert anskaffelsesprosessen i 
denne sammenheng, og vil presisere viktigheten av effektive innkjøp i et velfungerende marked. Dette 
drøftes i kapittel 14. Videre vurderer utvalget at en effektiv forvaltning på dette området vil bidra til å 
sikre bedret kostnadskontroll, herunder bedre IKT-systemer som understøtter en effektiv forvaltning. 
Det må legges til rette for at unødige saksbehandlingsprosesser unngås, og at beslutninger kan 
gjøres på mest mulig effektivt nivå. Dette drøftes i kapittel 13. 
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10.1  Økonomiske insentiver, effektivitet og kostnadskontroll 
Velferdsordningene skal gi økonomisk trygghet og sikkerhet mot tap av inntekt, bidra til utjevning av 
inntekt og levekår og sikre den enkelte hjelp og omsorg når behovet melder seg. Målet om 
inntektstrygghet omfatter flere elementer, og innebærer å sikre en minsteinntekt, men også å 
kompensere for særlige utgifter knyttet til de situasjonene og årsakene som utløser behovet for 
økonomisk sikring. Filosofen John Rawls' samfunnskontrakt, inngått bak et "uvitenhetens slør", gir en 
velferdsteoretisk begrunnelse for sosiale forsikringsordninger som det norske trygde- og 
stønadssystemet. Dette er nærmere omtalt i eget notat utarbeidet for utvalget.155 En grunnleggende 
avveining i velferdspolitikken er balansen mellom ønsket om å utforme gode forsikringsordninger for 
den som blir syk eller står uten arbeid, men samtidig bidra til hjelp til selvhjelp slik at den enkelte skal 
kunne forsørge seg selv og klare seg best mulig til daglig. På hjelpemiddelområdet kan denne 
avveiningen være knyttet til at det ofte vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å kompensere for 
konsekvensene av medfødte funksjonsnedsettelser og funksjonsnedsettelser som oppstår i 
forbindelse med ulykker mv. Sammenhengen er, i økonomisk teori, derimot mer uklar dersom behovet 
for hjelpemidler oppstår som følge av forhold som er helt normale, eksempelvis at man blir eldre. 

En effektiv hjelpemiddelforvaltning må bruke ressursene på rette tiltak og tjenester (formålseffektivitet) 
og tiltakene og systemet må frembringe resultatene uten unødig ressursbruk og sløsing 
(kostnadseffektivitet).156 Dette kunne tilsi at en formålseffektiv forvaltning på hjelpemiddelområdet 
innebærer at ordninger og tiltak som fører til arbeid prioriteres. Et hjelpemiddel kan imidlertid ha like 
stor samfunnsøkonomisk verdi selv om den ikke realiseres via arbeid og produksjon. Det sentrale er 
at tiltaket gir berørte individer noe de eller andre verdsetter. Vet man noe om hvor høyt de selv eller 
andre verdsetter dette "noe", kan verdien av tiltaket uavhengig av virkningene for arbeid og 
produksjon, tallfestes. Denne verdien kan være høy selv om den ikke inneholder 
produktivitetsgevinster i arbeidsmarkedet, som vist i Sintef sitt prosjekt om nytte-kostnadsanalyser.157 

Brukere av hjelpemidler vil imidlertid kunne ha høyst ulike behov og forventninger avhengig ståsted, 
situasjon og funksjonsnedsettelse. Dette vil også innebære en betydelig variasjon i verdsettingen av 
ulike hjelpemidler blant brukerne. Et eksempel kan være verdsettingen av en avansert rullestol som 
gjør bruker i stand til å forflytte seg, sammenliknet med verdien av en sit-ski. En aldrende befolkning 
øker behovet for hjelpemidler i fremtiden. Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter og øker 
mangfoldet av hjelpemidler. Økt mangfold vil gi større variasjon i verdsettingen av hjelpemidler. 
Kombinasjonen av en sterk fremtidig vekst i antall brukere, og brukere med svært ulike behov for og 
verdsetting av hjelpemidler, aktualiserer spørsmålet om både hvilke tiltak og tjenester som bør 
prioriteres, samt hvordan disse kan frembringes mest mulig kostnadseffektivt. En større andel eldre 
brukere av hjelpemidler innebærer også et større innslag av brukere med en mer gjennomsnittlig 
deltakelse i arbeidsmarkedet bak seg. Sammenliknet med yngre brukere har de eldre også hatt en 
noe sterkere inntektsutvikling over tid, jf. punkt 7.3. Dette reduserer treffsikkerheten av gratis 
hjelpemidler dersom dette ses på som fordelingspolitisk virkemiddel.    

I økonomisk velferdsteori er avveiningen av den samlede nyttevurderingen opp mot kostnader det 
sentrale spørsmålet og (sammen med en kostnadseffektiv produksjon) en forutsetning for effektiv 
ressursbruk. Vanligvis gjøres denne avveiningen ved at forbruker veier eget behov opp mot pris. 
Dersom en vare stilles gratis til disposisjon, vil det gi insentiver til å kreve for mye av varen til for høy 
kvalitet. For hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne er dette som nevnt ovenfor ikke 
nødvendigvis noe problem, fordi den samfunnsøkonomiske verdien av hjelpemidler ofte vil være 

                                                      
155 Hilde Bojer (2016) "Hjelpemidler i moralfilosofisk perspektiv", november 2016 

156 NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – Et helhetlig hjelpemiddeltilbud 

157 Karl-Gerhard Hem og Øystein Dale (2016) "Nytte-kost analyse av hjelpemidler", Sintef 
Teknologi og samfunn, på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet 
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høyere enn kostnaden ved selve hjelpemidlet.158 Brukere av ordningen vil imidlertid i fremtiden i 
økende grad bestå av også andre grupper, hvor behovet for hjelpemidler i mindre grad kan sies å ha 
oppstått "bak et uvitenhetens slør". Dette innebærer at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved 
å kompensere for utgifter til bedring av funksjonsevnen ikke er like opplagt. I tillegg vil endret 
sammensetning av brukere som omtalt ovenfor innebære større variasjon i behov og individuell 
verdsetting av hjelpemidler blant brukere. Når bruker ikke selv bærer kostnaden øker da faren for at 
det vil kreves mer hjelpemidler enn hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt i en bred forstand. 
Samlet skaper disse individuelle økonomiske insentivene på hjelpemiddelområdet utfordringer med 
hensyn til effektivitet og kostnadskontroll på sikt. Sammenholdt med den ovenfor omtalte reduserte 
treffsikkerheten av gratis hjelpemidler når sammensetningen av brukere endres, taler dette for å 
styrke de individuelle økonomiske insentivene til å vurdere brukers nytte mot kostnad. Dette kunne 
gjøres ved å innføre egenbetaling for utvalgte grupper, hvor det ikke er opplagt at brukers verdsetting 
langt overstiger kostnad. Samtidig er det et dilemma at det kan være vanskelig å innføre egenbetaling 
kun for utvalgte grupper, og det vil være en fare for at det vil kunne ramme grupper der insentiv- og 
fordelingshensyn i mindre grad tilsier at det er samfunnsøkonomisk ønskelig med egenbetaling. 

Finansieringsformene innen hjelpemiddelområdet er preget av en blanding av rettighetsbaserte 
refusjonsordninger (folketrygden) og rammefinansiert budsjettstyring. I NOU 2010: 5 fremheves 
finansieringsmåten når det gjelder å vurdere hvor godt rustet organiseringen av hjelpemiddelområdet 
vil være til å møte fremtidens utfordringer. Veksten i antall brukere øker behovet for bedre 
kostnadskontroll. Ikke minst har dette sammenheng med at de økonomiske stønadsordningene 
regulert i folketrygden i all hovedsak er finansiert gjennom det som i praksis er en åpen ramme 
(overslagsbevilgning). Finansieringen av dagens utlånsbaserte hjelpemiddelmodell innehar videre 
klare elementer av det som kan benevnes som tredjepartsfinansiering. For hjelpemidler i dagliglivet er 
det hovedsakelig førstelinjen i kommunene som vurderer behovet, mens det er staten over 
folketrygden som betaler. Brukerne får på grunnlag av en behovsvurdering og etter søknad låne et 
eller flere hjelpemidler. I noen sammenhenger er det staten som utfører tjenesten, andre ganger er 
det kommunen. I den trekanten som utgjøres av betaler (staten), bestiller (kommunene) og utfører 
(både stat og kommune), kan det skapes "markedssituasjoner" der hensynet til brukeren ikke 
nødvendigvis er det mest tungtveiende.  

En eventuell kostnadskontroll må i dagens system utøves indirekte gjennom endringer i hvilke 
hjelpemiddelgrupper det gis stønad til, eller ved forebyggende arbeid for å hindre at rettigheter 
utløses. Et problem for kostnadskontrollen kan være at refusjonsordningen er knyttet til 
overslagsbevilgninger (ikke budsjettstyrt), mens det forbyggende arbeidet i form av tilrettelegging, 
aktiv oppfølging, samarbeid med andre i stor grad vil være rammefinansiert og belaste 
driftsbudsjettene. Det kan derfor være vanskelig å "investere" i det forebyggende/alternative arbeidet 
for å høste fruktene i form av reduserte stønadsutgifter. Likeledes vil måten ordningen er organisert 
på kunne gi prioriteringer av tiltak som ville gitt bedre resultater ved annen organisering. 

Funksjonsfordelingen mellom kommune og stat innebærer at kommunene har ansvaret for det meste 
av pleie- og støttefunksjonene, mens staten tildeler og betaler for tekniske hjelpemidler. Resultatet er 
at det vil være i kommunenes økonomiske interesse å få mest mulig hjelpemidler – dels for å 
redusere den fysiske belastningen på pleie- og støtteapparatet; dels for å kunne klare seg med færre 
folk i apparatet rundt den enkelte bruker. Insentivene i finansieringsordningen kan medføre at 
kommunene (eller andre instanser) ikke iverksetter generelle tiltak/tilrettelegging og/eller velger 
organisasjonsmodeller som først og fremst er tilpasset finansieringsordningen. Dette kan bli et større 

                                                      
158 Victor Norman (2009) "Hjelpemidler og hjelpemiddelsystemet. Samfunnsøkonomiske 
betraktninger", rapport til Holte-utvalget 

Karl-Gerhard Hem og Øystein Dale (2016) "Nytte-kost analyse av hjelpemidler", Sintef Teknologi og 
samfunn, på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet 
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problem med økt eldrebefolkning, særlig innenfor organiseringen av tilbudet innen pleie og omsorg.159 
Fremveksten av ny teknologi innenfor området velferdsteknologi kan vi på sikt se gir sterke 
økonomiske insentiver for kommunene til å ta denne i bruk. Det kan bidra til at flere eldre blir boende 
lenger hjemme og spare dyre institusjonsplasser, og frigjøre arbeidskraft med å jobbe smartere med 
ny teknologi og øke kvaliteten på tjenesten for brukerne. Innen pleie og omsorg for eldre vil 
kommunalt ansvar for slike hjelpemidler gi gode økonomiske insentiver fordi kommunen vil kunne 
høste en økonomisk gevinst i tillegg til bedre kvalitet i tjenestene til brukerne.160 

10.2  Bruk av tilskudd 
Utvalget har innhentet en rapport fra Rambøll om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet.161 I 
rapporten presenteres viktige prinsipper for når tilskudd kan egne seg og i hvilke tilfeller det ikke vil 
være hensiktsmessig med bruk av tilskudd. Utvalget tar utgangspunkt i disse prinsippene sine 
vurderinger.   

10.2.1 Bruk av tilskudd i dagens system 

Stønad til hjelpemidler gis som hovedregel i form av utlån. Det kan gis tilskudd eller rente- og 
avdragsfritt lån i visse tilfeller, og lovverket åpner for at stønad kan gis i form av tilskudd i større grad 
enn det som praktiseres i dag. Per i dag gis det tilskudd til følgende:162 

− Individuell ombygging/tilrettelegging av maskiner o.l. i forbindelse med tilrettelegging på 
arbeidsplass  

− Tilrettelegging av boligen på ett plan, som alternativ til å gi trappeheis e.l. 
− Bil gruppe 1 til arbeid og utdanning 
− Kjøreopplæring for bil gruppe 1 og gruppe 2 
− PC til elever i grunnskole ved spesifikke lese- og skrivevansker 
− Rimelige hjelpemidler som er spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelse  

Arbeids- og velferdsetaten er som hovedregel ikke ansvarlig for vedlikehold, forsikring, reparasjon og 
service av utstyret det er gitt tilskudd til.  

10.2.2 Mulige konsekvenser ved økt bruk av tilskudd 

Hvilke konsekvenser innføring av tilskudd vil få avhenger av flere forhold, bl.a. hvordan 
tilskuddsordningene organiseres og forvaltes, samt rolle- og ansvarsfordeling på feltet.163  

Å gi et tilskudd i stedet for et hjelpemiddel kan av og til være en hensiktsmessig løsning for bruker og 
gi en effektiviseringsgevinst for forvaltningen. Tilskudd kan gi større valgfrihet og medbestemmelse 
for brukerne, og åpne opp for fleksible løsninger. Tilskuddsordninger vil i større grad kunne gi 

                                                      
159 Pricewaterhouse Coopers AS (2009) "Organisasjonsanalyse av hjelpemiddelområdet", april 
2009 

160 Helsedirektoratet (2016) IS-2416 "Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger – 
Nasjonalt velferdsteknologiprogram" 

161 Rambøll (2016) "Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet", utredning på 
oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 

162 I tillegg finnes det noen "hybridløsninger", hvor Arbeids- og velferdsetaten utbetaler en form 
for tilskudd. Disse er bl.a. høreapparater, ortopedisk fottøy og innleggssåler, parykker, 
brystproteser og øyeproteser. Folketrygden dekker i disse tilfellene hjelpemidlene helt eller delvis 
etter stønads- eller egenbetalingssatser i regelverket. 

163 Rambøll (2016) "Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet", utredning på 
oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 
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insentiver til å velge helhetlige og mer integrerte løsninger som både vil bære rimeligere og mange 
ganger enklere enn etterinstallering av hjelpemidler. Et eksempel er tilfeller hvor tilskudd benyttes til å 
skaffe fastmonterte bolighjelpemidler som hev/senk-løsninger for bad og kjøkken. Der vil tilskudd gi 
bruker større muligheter for å velge en løsning som er integrert i boligen for øvrig, både teknisk og 
designmessig. Bruker kan benytte samme håndverker både til oppgradering, f.eks. av bad og 
kjøkken. Bruker trenger derfor ikke å forholde seg til flere ulike firmaer når boligen skal tilpasses.  

Dersom Arbeids- og velferdsetaten velger å gi brukerne større mulighet til å få tilskudd til kjøp av 
hjelpemidler i stedet for utlån fra hjelpemiddelsentralen, vil dette få konsekvenser for brukernes rolle. 
Rollen endres til en mer aktiv forbrukerrolle. Hjelpemiddelsentralen fungerer som et sikkerhetsnett for 
brukeren der hvor det utleveres et hjelpemiddel, men denne funksjonen får mindre innhold ved bruk 
av tilskudd.  

Fra et forvaltningsperspektiv vil økt bruk av tilskudd gi Arbeids- og velferdsetaten reduserte kostnader 
til utlevering, montering, service, reparasjon og demontering. Bruk av tilskudd kan forenkle byråkratiet 
ved at statlig ansatte ikke foretar bestilling av hjelpemidler, men i stedet utbetaler et beløp. Ved økt 
bruk av tilskudd blir det mindre behov for lagerplass for de hjelpemidlene som berøres og mindre 
logistikk for å håndtere gjenbruk. På den annen side sørger hjelpemiddelsentralene gjennom en 
utlånsordning for at en stor del av hjelpemidlene gjenbrukes. Når stønaden gis i form av et tilskudd, 
bortfaller Arbeids- og velferdsetatens mulighet til å gjenbruke hjelpemidlene. 

Dersom man tenker seg en tilskuddsordning hvor bruker selv velger produkter i et åpent marked, vil 
Arbeids- og velferdsetaten spare ressurser på å unngå anbudskonkurranser. Samtidig kan det 
diskuteres om statlige anbudsavtaler fører til priskonkurranse med lavere priser som resultat, hvilket 
ville føre til høyere priser dersom produktene ikke ble gjenstand for anbudskonkurranser.  

For fastmonterte hjelpemidler i omsorgsboliger er det stor sannsynlighet for at neste beboer også har 
behov for tilsvarende hjelpemiddel. Ved bruk at tilskudd som gis til kommunen for å montere slike 
hjelpemidler, vil man unngå unødig demontering og eventuelt montering igjen til neste beboer. 
Utviklingen innen velferdsteknologiområdet, hvor tilskudd vil gi mulighet til å integrere løsninger med 
leverandører utenfor statlige rammeavtaler, viser til gode argumenter for å innføre tilskuddsordninger 
på flere områder enn i dag.  

Når Arbeids- og velferdsetaten eier hjelpemidlet, er dette en garanti for kvalitet på produktet via 
rammeavtaler med klare krav til produktene, kvalitet på leverandør og kontinuitet dersom forhandlere 
legges ned. Hjelpemiddelsentralene bistår når det er feil ved produktet, samhandler med leverandør i 
garantisaker og reparerer ved behov. Der hvor hjelpemiddelsentralens rådgivere gir råd og veiledning 
ved valg av produkt, er dette basert på erfaring fra tilsvarende saker, slik at muligheten er stor for at 
hensiktsmessige løsninger blir valgt. 

Ved innføring av tilskudd må i utgangspunktet bruker selv stå til ansvar for vurderingene og ansvaret 
som nevnt ovenfor. Når bruker mottar tilskudd i stedet for hjelpemidler, vil kommunalt ansatte fortsatt 
ha ansvar for å bistå bruker med veiledning, utredning og oppfølging. Hjelpemiddelsentralene vil også 
fortsatt ha rollen som et kompetansesenter med ansvar for råd og veiledning, men selve risikoen vil i 
større grad tilfalle bruker. Ikke alle vil ha ressurser og kapasitet til å samhandle med forhandlere og 
selgere ved anskaffelsen. Det kan videre være uheldig å belaste brukerne med kostnader til ettersyn, 
vedlikehold og reparasjoner, ettersom dette kan føre til at tilgangen på hjelpemidler blir avhengig av 
brukerens privatøkonomi.164 Ikke alle brukere vil ha ressurser og kapasitet til å håndtere reparasjon 
og service, slik at hjelpemidlet etter en stund ikke fungerer. Erfaringer fra Danmark viser imidlertid at 

                                                      
164 Rambøll (2016) "Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet", utredning på 
oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 
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innføring av tilskudd ikke nødvendigvis medfører at ansvaret for reparasjoner eller andre 
vedlikeholdskostnader tilfaller brukeren selv.165 

I undersøkelsen til Rambøll166 vises det også til at innføring av tilskuddsordninger i praksis vil kunne 
innebære økt bruk av egenandel, noe som kan få uheldige effekter.   

10.2.3 Prinsipper for når tilskudd kan være en god løsning 

Som beskrevet over, kan det være både fordeler og ulemper ved økt bruk av tilskudd. Det pekes ofte 
på at fremtidens brukere vil bli mer oppmerksomme på sine rettigheter, og at de vil ha høyere 
forventninger og krav til seg selv og sine omgivelser. Mer ressurssterke brukere vil kanskje ønske seg 
tilskudd i større grad enn det dagens system legger opp til, slik at de kan medvirke mer i valg av 
løsninger og ikke nødvendigvis måtte forholde seg til et begrenset produktspekter slik de statlige 
rammeavtalene legger opp til. Utvalget legger til grunn at et utlån av hjelpemidler fortsatt vil være 
hovedsystemet også i tiden fremover. Utvalget mener samtidig det kan bli en økt forventing til 
valgfrihet blant hjelpemiddelbrukerne, og at bruk av tilskudd som alternativ til utlån i noen tilfeller vil 
kunne bidra til slik økt valgfrihet. Opprettelse av nye tilskuddsordninger krever grundige vurderinger 
av fordeler og ulemper, og bør basere på noen grunnleggende prinsipper for når bruk av tilskudd kan 
være egnet.  

Rambøll167 viser til at det ikke er mulig å gjøre vurderinger av hvilke hjelpemidler som egner seg for 
bruk av tilskudd basert på kategoriseringen av hjelpemidler i hjelpemiddeldatabasen og at det ikke er 
selve produktkategorien som avgjør om et hjelpemiddel egner seg for tilskudd eller ikke. Utredningen 
finner at det er flere ulike kjennetegn eller fellesnevnere for hjelpemidler som egner seg for bruk av 
tilskudd og gir også eksempler på disse: 

− De er faste installasjoner og/eller representerer permanente løsninger, f.eks. løsninger som 
tilrettelegger for bedre tilgjengelighet, som heis i stedet for rampe, omgivelseskontroll og 
tilrettelagt belysning 

− De har store kostnader forbundet med montering og demontering, f.eks. faste installasjoner 
som heis og rampe, omgivelseskontroll, takheiser og kjøkken- og baderomsinstallasjoner 

− De har liten gjenbruksverdi eller er ikke egnet for gjenbruk, f.eks. kroppsnære hjelpemidler 
som forflytningslaken, spesialsydde klær, hjelpemidler til personlig stell, briller og linser 

− De er lite komplekse hjelpemidler som krever ingen eller liten grad av faglige vurderinger, 
f.eks. ulike småhjelpemidler  

− De er lett tilgjengelige i markedet, som ulike småhjelpemidler 
− De er på et område med rask produktutvikling, f.eks. velferdsteknologiske løsninger 
− De er produkter mange har behov for (forbruksvarer), som stoler med oppreisningsfunksjon, 

aktivitetshjelpemidler, el-scooter og småhjelpemidler 
 

Rambøll identifiserer følgende kjennetegn ved hjelpemidler som ikke egner seg for bruk av tilskudd 
med eksempler: 

− De krever faglige vurderinger, f.eks. manuelle og elektriske rullestoler, elektromedisinske 
hjelpemidler, senger, personløftere, kommunikasjonshjelpemidler og hjelpemidler til 
kognisjon 

− De er egnet for gjenbruk, f.eks. rullatorer, rullestoler, senger og spyl/tørk-toaletter 
− De har stort behov for periodisk ettersyn/ reparasjoner, f.eks. takheiser og senger  

                                                      
165 Rambøll (2016) "Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet", utredning på 
oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 

166 Rambøll (2016) "Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet", utredning på 
oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 

167 Rambøll (2016) "Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet", utredning på 
oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 
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Utvalget støtter i stor grad prinsippene som er lagt til grunn av Rambøll for når tilskudd kan være en 
god løsning. Utvalget legger særlig vekt på at løsninger som tilrettelegger for bedre tilgjengelighet vil 
egne seg godt som tilskudd. På dette området er det viktig å legge bedre til rette for hensiktsmessige 
og permanente løsninger. Disse hjelpemidlene vil ofte også medføre store kostnader knyttet til 
montering og demontering. Utvalget er imidlertid skeptiske til at hjelpemidler på områder hvor det 
skjer en rask produktutvikling, f.eks. ulike velferdsteknologiske løsninger, gis som tilskudd. Rask 
teknologisk utvikling gir et større mangfold av hjelpemidler, noe som på den ene siden taler for bruk 
av tilskudd for å gi fleksibilitet og valgfrihet til bruker. På den annen side vil det være særlig 
utfordrende for brukerne å være oppdatert på løsninger og gjøre gode valg på områder med rask 
utvikling. Dette innebærer økt risiko for feilkjøp av hjelpemidler.  

Et mindretall, utvalgsmedlem Lars Ødegård, støtter ikke flertallets forslag om innføring av mulige 
prinsipper for bruk av tilskuddsordninger i hjelpemiddelformidlingen. 

Mindretallet mener at bruk av tilskuddsordninger på hjelpemiddelområdet er prinsipielt uønsket fordi 
det kan true vesentlige sider av hjelpemiddelformidlingens formål, og fordi slike ordninger vil få svært 
negative effekter for de mest sårbare grupper av hjelpemiddelbrukerne. 

Mindretallet mener at en nasjonal utlånsordning gir de beste forutsetninger for en faglig sterk og 
brukerorientert hjelpemiddelformidling. Tilskuddsordninger svekker det kompensatoriske prinsippet 
om dekning av merkostnader som følge av funksjonsnedsettelser, og tilskuddsordninger favoriserer 
personer med god økonomi, som har kognitive forutsetninger for å orientere seg i markedet, samt de 
som bor i de deler av landet hvor markedsaktørene befinner seg. En annen og svært uheldig effekt av 
tilskuddsordninger er den økte faren for innkjøp av uhensiktsmessige og dårligere hjelpemidler.  

Mindretallet mener at brukererfaringer fra Sverige og Danmark underbygger disse vurderingene, og 
dessuten er det et vesentlig poeng for mindretallet å understreke at tilskuddsordninger slik flertallet tar 
til orde for, verken er anbefalt brukt eller ønsket innført fra brukerorganisasjonenes side.  

Mindretallet vil også bemerke at de innspill til prinsipper for tilskuddsordninger som er fremført av 
utvalget framstår som så omfattende at de vil medføre at tilskuddordninger vil kunne bli hovedregelen, 
og derved fortrenge utlånsordningen som hovedmodell i hjelpemiddelformidlingen.  

10.2.4 Tilskudd som erstatning for eller alternativ til utlån? 

Dersom man oppretter nye tilskuddsordninger, er det et spørsmål om de skal erstatte dagens 
utlånsordning eller om tilskudd skal gis på frivillig basis som et alternativ til utlån. Dersom man 
opprettholder en utlånsordning selv om man innfører tilskudd på enkelte områder, vil man sikre at alle 
som har rett til hjelpemidler får dette uavhengig av personlige ressurser og livssituasjon.168 Samtidig 
vil det være administrativt ressurskrevende å opprettholde to parallelle ordninger, og det kan også bli 
uoversiktlig for både brukerne og kommunen.  

Erfaringer fra Danmark og Sverige viser at ordninger med "fritt valg" hvor man kan velge tilskudd i 
stedet for utlån blir lite brukt og medfører lengre saksbehandlingstider.169 Rambøll gjennomførte en 
evaluering av den danske ordningen med fritt valg i 2014.170 Her fant man at svært få brukere 
benytter seg av denne ordningen og at langt de fleste fortsatt valgte å benytte seg av den ordinære 
utlånsordningen i kommunen. Kun 1 pst. av brukerne velger ifølge kartleggingen å benytte seg av fritt 

                                                      
168 Rambøll (2016) "Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet", utredning på 
oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 

169 Rambøll (2016) "Utredning om bruk av tilskudd på hjelpemiddelområdet", utredning på 
oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 

170 Rambøll (2014) "Kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af 
hjælpemidler og boligindretning", på oppdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold 
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valg av hjelpemidler. Ordningen med fritt valg benyttes i om lag 7 pst. av sakene som gjelder 
boligtilpasning.  

Evalueringen viste også at det er de mest ressurssterke brukerne, med god økonomi, nettverk og 
kognitive ressurser, som primært benytter seg av muligheten for å velge tilskudd. Videre benyttes 
ordningen i større grad av yngre og av foreldre til funksjonshemmede barn, og i mindre grad av eldre.  

For å hindre at dagens system blir mer komplekst for brukerne og administrativt krevende, mener 
utvalget man i størst mulig grad bør unngå to parallelle ordninger. Det vurderes derfor ikke som 
hensiktsmessig å innføre en modell med "fritt valg", slik som Danmark og Sverige har gjort. I de 
tilfellene hvor det vurderes hensiktsmessig å innføre tilskuddsordninger, bør disse innføres som 
alternativ til en utlånsordning.  

10.3  Egenandeler på hjelpemidler 

10.3.1 Egenandeler i dagens system 

Det er i all hovedsak ikke egenandeler på hjelpemidler gitt med hjemmel i folketrygden i dag, men det 
er visse unntak. Det er et kompensatorisk prinsipp som ligger til grunn for dagens regelverk i 
folketrygdloven, noe som innebærer at det skal kompenseres for merutgiftene knyttet til den nedsatte 
funksjonsevnen. Følgende hjelpemidler har i dag en form for egenbetaling: 

− Bil 
− Visse ortopediske hjelpemidler som fottøy, fotseng og parykk  
− Høreapparater og tinnitusmaskerere 
− PC for skoleelever med spesifikke lese- og skrivevansker  
− Rimelige småhjelpemidler, som bestikk o.l. 
− Aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år 
− Bygningsmessig tilrettelegging ved installasjon av hjelpemidler i bolig 

10.3.2 Økt bruk av egenandeler i fremtidens system? 

Brukerbetaling i form av egenandeler kan være begrunnet med at det fremmer effektivitet ved at det 
har en etterspørselsregulerende effekt, men det kan også begrunnes i et rent fiskalt hensyn, dvs. at 
det pålegges utelukkende fordi det er en måte å hente inn inntekter for det offentlige.171 I denne 
sammenhengen vurderer utvalget egenandeler med tanke på effektivitetshensyn. 

En utfordring med egenandeler er at de rammer personer med svak betalingsevne hardest, og kan ha 
særlig uheldige fordelingseffekter for yngre brukere. Ved for høye egenandeler kan resultatet bli 
underforbruk av hjelpemidler, noe som kan ha uheldige konsekvenser både for den enkelte bruker og 
samfunnet i form av forverring av helsetilstand, unødige smerter, redusert arbeidsdeltakelse mv. 
Dette vil også kunne komme i konflikt med nasjonale målsettinger om at grunnleggende 
velferdstjenester skal være tilgjengelige for alle uavhengig av inntekt.172 

Det kan argumenteres for at gratis hjelpemidler har en god fordelingseffekt fordi personer med 
funksjonsnedsettelser, og særlig yngre, har klart lavere inntekt enn gjennomsnittet. 173 Dette kan bl.a. 
forklares med at en større andel ikke er innlemmet i arbeidsstyrken. For den store gruppen nye 

                                                      
171 Christian Andersen (2010) "Hjelpemidler og egenbetaling", Arbeidsnotat nr. 18/10, SNF-
prosjekt nr. 2452 

172 NOU 1997:8 Om finansiering av kommunesektoren 

173 Christian Andersen (2010) "Hjelpemidler og egenbetaling", Arbeidsnotat nr. 18/10, SNF-
prosjekt nr. 2452 
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brukere som følger av eldrebølgen er imidlertid ikke treffsikkerheten av gratis hjelpemidler som 
fordelingspolitisk virkemiddel like god.174 

I NOU 1997:17175 argumenterer utvalget for at selv om behovssituasjonen knyttet konkret til 
funksjonsnedsettelsen er den samme for yngre og eldre med funksjonsnedsettelse, er livssituasjonen 
for yngre og eldre med funksjonsnedsettelse ulik. De mener det derfor i skjermingssammenheng kan 
være hensiktsmessig å differensiere mellom yngre og eldre brukere. Begrunnelsen er todelt. For det 
første antas det at yngre som hovedregel kan delta og deltar på flere aktiviteter enn eldre. For det 
andre vil det i større grad være en normalsituasjon at man som følge av høy alder får mer eller mindre 
aldersrelaterte funksjonsnedsettelser. Når man er yngre er dette ikke i samme grad 
normalsituasjonen. De mener derfor rimelighetsbetraktninger kan tale for at samfunnet i større grad i 
tilfeller der funksjonsnedsettelsen ikke er normalsituasjonen, bør bidra til å normalisere livssituasjoner 
for denne gruppen.  

Andersen (2010)176 argumenterer for at jo mer vanlige behov som gir grunnlag for et hjelpemiddel, jo 
mer realistisk er det å kreve en brukerbetaling. Dette gjelder spesielt når behovene som dekkes er 
sammenliknbare med behov som ellers er et privat ansvar, eller hvis hjelpemidlet er et alternativ til 
tiltak som ellers ville være et privat ansvar. Et slikt argument er i tråd med det kompensatoriske 
perspektivet som ligger til grunn for dagens regelverk i folketrygdloven. Det kompensatoriske prinsipp 
innebærer at det kun skal kompenseres for merutgiftene knyttet til den nedsatte funksjonsevnen. 
Dermed kan det argumenteres for egenandeler i tilfeller hvor også personer uten nedsatt 
funksjonsevne ville hatt utgifter, eksempelvis ved kjøp av utstyr til å drive fritidsaktiviteter eller ved 
kjøp av husholdningsutstyr.  

Dagens regelverk er basert på det kompensatoriske prinsippet, som innebærer at hjelpemidlene skal 
kompensere for merutgifter grunnet funksjonsevne. Utvalget mener dette prinsippet også bør ligge til 
grunn for bruk av egenandeler i fremtidens hjelpemiddelsystem. Det innebærer at egenandeler først 
og fremst bør benyttes på hjelpemidler som ligger tett opp mot å være allment tilgjengelige 
forbruksvarer, dvs. produkter som også personer uten nedsatt funksjonsevne har utgifter til. 
Eksempler på dette i dagens system er egenandeler på stønad til bil og PC. Det må foretas grundige 
konsekvensvurderinger før det innføres egenandeler på nye hjelpemidler. Utvalget mener disse 
vurderingene i størst mulig grad bør foretas av et prioriteringsutvalg, jf. punkt 10.5.   

10.4  Høreapparat og ortopediske hjelpemidler 
På noen områder hvor Arbeids- og velferdsetaten har finansieringsansvaret, er det 
spesialisthelsetjenesten som har kompetansen og formidlingsansvaret. Arbeids- og velferdsetaten er 
kun delaktig ved vedtak og utbetaling. Dette gjelder bl.a. høreapparater og ortopediske hjelpemidler. 
Saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten er lagt til NAV Arbeid og ytelser (tidligere 
forvaltningsenheter), som ikke har noen fagkompetanse om disse hjelpemidlene.  

Det er legespesialister på området som søker om ortopediske hjelpemidler for bruker. Arbeids- og 
velferdsetaten gjør vedtak om stønad basert på sakkyndig uttalelse og utbetaler stønaden, og i disse 
sakene har Arbeids- og velferdsetaten i liten grad mulighet til å overprøve de faglige vurderingene 
som foretas av spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at det blir svak kontroll av utbetalingene og at 
dagens refusjonssystem for ortopediske hjelpemidler i liten grad gir insentiver til kostnadseffektivitet. 

                                                      
174 Christian Andersen (2010) "Hjelpemidler og egenbetaling", Arbeidsnotat nr. 18/10, SNF-
prosjekt nr. 2452 

175 NOU 1997:17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester 

176 Christian Andersen (2010) "Hjelpemidler og egenbetaling", Arbeidsnotat nr. 18/10, SNF-
prosjekt nr. 2452 
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En viktig fordel ved systemet er imidlertid at valg av materialer og teknologiske løsninger i all 
hovedsak blir et resultat av en faglig vurdering fra spesialisthelsetjenesten av brukerens behov, og 
ikke av økonomiske forhold.  

Høreapparater formidles av spesialisthelsetjenesten eller private øre-nese-hals-spesialister. Det er de 
regionale helseforetakene som har ansvar for formidling, tilpasning, service og reparasjoner. På 
samme måte som for ortopediske hjelpemidler, har Arbeids- og velferdsetaten dermed i liten grad 
mulighet til faglig å overprøve søknadene eller rekvisisjonene, noe som medfører at det er svak 
kontroll knyttet til utbetalingene. Fordelingen av finansieringsansvaret for disse to ordningene har 
tidligere vært omtalt og kritisert av Riksrevisjonen.  

Den største brukergruppen av ortopediske hjelpemidler er i aldersgruppen 60-69 år. Den sterke 
befolkningsveksten i denne aldersgruppen det siste tiåret har medført en sterk økning i volum av 
denne type hjelpemidler (jf. punkt 6.2.2). På grunn av at det er færre brukere av ortopediske 
hjelpemidler over 70 år vil den demografiske effekten være mindre her enn for en del andre 
hjelpemidler de nærmeste årene, men utgiftene vil allikevel øke. Økningen i brukere av ortopediske 
hjelpemidler frem mot 2020 er anslått å være om lag 7,5 pst. og om lag 21 pst. mot 2040. Antall 
brukere av høreapparater vil forventes å ha en sterk vekst de nærmeste årene med en vekst på mer 
enn 2 pst. per år frem mot 2030.177 

Det er grunnleggende at behovsvurderingen gjøres der kompetansen er størst. Med bakgrunn i at de 
to stønadene har betydelige brukergrupper og at etterspørselen vil øke noe i tråd med den 
demografiske utviklingen, mener utvalget at det er behov for å vurdere tiltak for bedre 
kostnadskontroll på dette området.  

Utvalget mener det kan stilles spørsmål ved om det er hensiktsmessig at den instansen som besitter 
kompetansen og som vurderer behovet, ikke har vedtaks- og finansieringsansvaret i saken. Dette gir 
svak kostnadskontroll. Det er ikke tydelig for utvalget hvilken merverdi Arbeids- og velferdsetatens 
rolle gir i saken, utenom at dagens ansvarsdeling sikrer brukenes rettigheter i folketrygden. Dagens 
todelte ansvarsdeling kan derimot medføre ulemper for brukerne gjennom unødig lang samlet 
saksbehandlingstid og uklare informasjonskanaler for alle involverte.  

Utvalget foreslår at det gjennomføres en evaluering av dagens system, og at det i denne 
sammenheng vurderes tiltak for bedre kostnadskontroll. Det kan gjøres enten gjennom å overflytte 
totalansvaret til spesialisthelsetjenesten, eller alternativt beholde dagens todelte system, men innføre 
et mer helhetlig system for indirekte kostnadskontroll. Det kan f.eks. gjøres ved å innføre mer 
egenandeler og maksimalsatser. Utvalget finner det hensiktsmessig at evalueringen også belyser om 
Arbeids- og velferdsetaten skal ha ansvaret for andre hjelpemidler/tiltak som i dag behandles ved 
NAV Arbeid og ytelser.  

10.5  Prioriteringsutvalg 
Holte-utvalget foreslo at det ble etablert et rådgivende ekspertorgan. Utvalget skulle bl.a. vurdere hva 
som til enhver tid kunne regnes som et hjelpemiddel etter folketrygdloven, samt foreta løpende 
vurdering av grupper av hjelpemidler egnet for tilskudd. 

Utvalget deler Holte-utvalgets vurdering av behovet for et uavhengig organ, og foreslår at det 
etableres et prioriteringsutvalg. Prioriteringsutvalget får i oppgave å foreta en løpende vurdering av 
nye produkter og hvorvidt disse skal vurderes som hjelpemidler det skal gis stønad til, samt en 
vurdering av produkter som etter hvert blir vanlige i befolkningen, og dermed ikke lenger kan sies å 
være et hjelpemiddel etter folketrygden, samt løpende vurdere bruk av tilskudd og eventuelt 
egenandeler. Prioriteringsutvalget skal ha fokus på å styrke formåls- og kostnadseffektive løsninger. 
Utvalget bør få et særskilt ansvar for å utvikle nytte-kost-betraktninger. 

                                                      
177 Sigurd Gjerde (2016) "Brukarar av hjelpemidler i åra framover", Arbeid og velferd nr. 3 2016  
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Utvalget går ikke nærmere inn i vurderingen av hvem som bør sitte i et slikt prioriteringsutvalg, men 
legger til grunn at brukerne bør være representert sammen med andre sentrale aktører på området. 
Utvalget går heller ikke nærmere inn i prioriteringsutvalgets konkrete arbeid utover å peke på sentrale 
funksjoner som kan legges til et slikt organ. 

Prioriteringsutvalgets sekretariat bør etter utvalgets vurdering legges til Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. 

10.6  Utvalgets vurderinger 
Utvalget har i dette kapitlet drøftet ulike tiltak for å sikre bedre kostnadskontroll i et fremtidig system. 
Utvalget har ikke valgt å foreslå å ta i bruk flere av de drøftede tiltakene, men viser til at eksempelvis 
økt bruk av egenandeler kan være et mulig tiltak for bedret kostnadskontroll på enkelte typer av 
hjelpemidler.  

Utvalgets flertall foreslår at det legges noen overordnede prinsipper til grunn for hva som eventuelt 
kan gis i form av et tilskudd, men utvalget foreslår ingen konkrete nye tilskuddsordninger. Utvalget har 
også vurdert ordninger der brukerne kan velge mellom tilskudd og utlån. Utvalget viser til at slike 
valgfrie ordninger kan være administrativt krevende å håndtere for forvaltningen, og tilrår at dette i 
størst mulig grad unngås. Området er i dag preget av mange ulike typer av ordninger, og utvalget 
mener at dette gjør systemet både uoversiktlig og lite effektivt. 

Utvalgets mindretall, utvalgsmedlem Lars Ødegård, støtter ikke flertallets forslag om innføring av 
mulige prinsipper for bruk av tilskuddsordninger i hjelpemiddelformidlingen. Mindretallet mener at bruk 
av tilskuddsordninger på hjelpemiddelområdet er prinsipielt uønsket fordi det kan true vesentlige sider 
av hjelpemiddelformidlingens formål, og fordi slike ordninger vil få svært negative effekter for de mest 
sårbare grupper av hjelpemiddelbrukerne.  

Utvalget understreker viktigheten av effektiviseringstiltakene som foreslås i denne rapporten også i 
denne sammenhengen. Det er viktig at forvaltningen av dette området blir gjort på mest mulig 
kostnadseffektiv måte i tiden som kommer. Det er tilsvarende viktig å sikre gode og effektive 
anskaffelsesprosesser som understøtter et velfungerende marked (se kapittel 14). 

Utvalget foreslår at finansieringsansvaret for ortopediske hjelpemidler og høreapparater evalueres. 
Arbeids- og velferdsetatens bidrag i disse sakene er marginalt slik utvalget ser det, og gir relativt svak 
kostnadskontroll. Dette har også vist seg å være områder med relativt høy utgiftsvekst de senere 
årene. 

Utvalget foreslår (se kapittel 11) enkelte justeringer i ansvarsdelingen mellom staten og kommunene. 
Dette kan ses på som tiltak for bedret kostnadskontroll, men utvalget understreker at disse forslagene 
i utgangspunktet er begrunnet i andre hensyn. 
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11 Fremtidig ansvarsdeling mellom stat og kommune 
Det fremgår av mandatet at utvalget skal foreta en vurdering av den mest hensiktsmessige 
ansvarsdelingen mellom stat og kommune. Dette gjelder både i forhold til ansvaret for hjelpemidler/ 
tilrettelegging, og i forhold til kompetansebehov. Utvalget er særskilt utfordret på å foreta en vurdering 
av hvorvidt ansvaret for såkalte basishjelpemidler bør overføres til større og mer robuste kommuner, 
jf. Meld. St.14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner.  

Som det tidligere er redegjort for, er hjelpemiddelområdet et felt med mange aktører. Flere instanser 
har et ansvar for formidling av hjelpemidler – både kommunene, staten ved folketrygden, de regionale 
helseforetakene, fylkeskommunene, mv. De sentrale aktørene må allikevel kunne sies å være 
kommunene og staten (folketrygden). I dette kapitlet drøftes mulige modeller for disse aktørene – en 
ren statlig modell, en ren kommunal modell og en modell der ansvaret er delt. Dagens modell har et 
delt ansvar, men drøftelsen i dette kapitlet vil ta for seg et annet grensesnitt enn dagens. 

Det kan tenkes flere andre modeller på dette feltet. Holte-utvalget drøftet også en markedsorientert 
modell og en frivillig modell. Utvalget har valgt å fokusere på de modellene som vurderes som 
aktuelle, og drøftelsen avgrenses derfor til de ovenfor nevnte modellene. 

I drøftelsene tar utvalget utgangspunkt i sine overordnede perspektiver (se kapittel 2). Sentralt for 
utvalgets vurderinger, er hensynet til en helhetlig, effektiv, kompetent og brukerrettet tjeneste. 
Utvalget har et fremtidsrettet perspektiv for sine vurderinger – organiseringen av 
hjelpemiddelpolitikken må sikre et robust system for fremtiden. Som tidligere nevnt står dette området 
overfor en økt mengdeproblematikk i takt med den økende andelen eldre, og fremtidig organisering 
må ses i lys av denne utfordringen. Hensynet til brukerne skal stå helt sentralt i valg av modell. 
Brukermedvirkning er et bærende prinsipp, og skal kunne ivaretas både på individnivå og på 
systemnivå. 

11.1  Statlig modell 
Av de to rene modellene som drøftes, er det en ren statlig modell som har flest likhetstrekk med 
dagens system. Utvalget tar i denne drøftelsen utgangspunkt i finansieringsansvaret (det juridiske 
ansvaret). Det er også viktig å merke seg at utvalget tar utgangspunkt i at kommunenes oppgaver 
som førstelinje ligger fast. Dette innebærer at kommunene fortsatt har det generelle ansvaret for 
habilitering og rehabilitering – herunder førstelinjeansvar for formidling av hjelpemidler. Det vil si at 
kommunene også i en ren statlig modell vil ha tilsvarende ansvar som i dag når det gjelder å oppdage 
behov, utrede situasjon og utforme søknad.  

Det kunne også vært tenkt et rent statlig system der staten, ved Arbeids- og velferdsetaten også 
overtok førstelinjeansvaret som i dag tilligger kommunene, slik Holte-utvalget gjorde. Utvalget 
vurderer at dagens ansvarsdeling hva gjelder første- og andrelinjeansvar bør opprettholdes som i 
dag, da dette er helt grunnleggende for kommunenes generelle og helhetlige ansvar for sine brukere. 
Det er kommunene som møter brukerne, og som dermed avdekker behov. Dette systemet ligger så 
vidt fast, og har så gode grunner for seg, at utvalget ikke vil vurdere endringer i denne 
ansvarsdelingen. 

Videre går ikke utvalget inn i ansvaret kommunene har etter sektorlovgivningen (eksempelvis for 
barnehager og skoler), men konsentrerer seg om ansvaret for hjelpemidler/ tilrettelegging for varige 
og midlertidige behov, nærmere bestemt ansvaret som følger av hhv. folketrygdloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven.  

På individnivå vil en statlig modell trolig få mindre praktisk betydning for brukerne sammenliknet med 
dagens modell. Brukerne vil få bistand fra kommunen til å vurdere behov og å søke, mens staten vil 
få det juridiske og finansielle ansvaret for å tilstå hjelpemiddel/ tilrettelegging. Kommunene, i samråd 
med bruker, vil fortsatt kunne vurdere om det er behov for en tjeneste (som de selv har ansvaret for) 
eller et hjelpemiddel (både midlertidig og varig), selv om insentivene vil kunne endres noe som følge 
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av ansvarsoverføringen. Imidlertid kan dagens ordning med et delt ansvar bidra til at bruker må bytte 
fra et kommunalt til et tilsvarende statlig hjelpemiddel dersom behovet går fra å være kortvarig til 
langvarig, noe som vil unngås dersom staten får hele ansvaret. 

Rett til hjelpemidler er en naturlig del av det norske velferdssystemet som skal bidra til å utjevne 
forskjeller og skape sosial trygghet. Dagens statlige hjelpemiddelforvaltning er et nasjonalt system, 
der likhetstanken er fremtredende. Det skal gis like rettigheter uavhengig av hvor i landet man er 
bosatt. I dagens system tildeles og finansieres hjelpemidler ved varige behov i praksis som en 
overslagsbevilgning gjennom en rettighet i folketrygdloven. Folketrygden sikrer at rettigheten er 
absolutt – fyller man vilkårene for en tjeneste eller et hjelpemiddel, får man dette uavhengig av 
budsjett. Ved å overføre ansvaret for hjelpemidler til midlertidige behov og (delvis) for personer i 
institusjon til staten, sikrer man at det legges noe bedre til rette for større grad av likebehandling av 
disse gruppene. Hjemmeboende og personer i institusjon vil ha de samme rettighetene, og 
tilsvarende vil personer med midlertidige behov ha de samme rettighetene som personer med varige 
behov. Det vil kunne gjøre at det blir et mer enhetlig tjenestetilbud rundt i landet.  

Utvalget presiserer at man i dag ikke har holdepunkter for å si at kommunene ikke ivaretar sitt ansvar 
for å tildele hjelpemidler til kortvarige behov eller i institusjon. Det er heller ikke gjort undersøkelser 
som skulle tilsi at rett til hjelpemidler under kommunens ansvarsområde er ulikt på tvers av 
kommunegrenser.  

En overføring av alt ansvar for hjelpemidler til staten vil potensielt kunne minske faren for økt 
kostnadsovervelting mellom kommune og stat. Det er imidlertid slik at et helhetlig statlig ansvar for 
hjelpemidler, der kommunene opptrer som "bestiller", gir svake økonomiske insentiver for 
kommunene, og sånn sett kan skape et ønske om å vurdere hjelpemidler som et mer hensiktsmessig 
tiltak veiet mot andre mulige tiltak kommunen selv vil ha finansieringsansvaret for. På statlig side 
eksisterer det i praksis ingen budsjettramme, noe som gir svake insentiver til å holde kostnadene 
nede.  

En statlig modell vil videre sikre at det ikke blir gråsoner mellom dagens kommunale 
finansieringsansvar og folketrygden – alle typer hjelpemidler finansieres av staten (folketrygden).  

Som tidligere påpekt i rapporten, er et helt sentralt element i et fremtidig hjelpemiddelsystem å sikre 
et kompetent fagmiljø. Selv om staten overtar finansieringsansvaret for midlertidige behov, og 
hjelpemidler i institusjon, vil det fortsatt være helt sentralt å sikre god kompetanse i førstelinjen 
(kommunen). Når det gjelder kompetanse hos den som har ansvaret (staten) vil denne trolig kunne 
sikres på en bedre måte gjennom denne modellen. Det kan enklere etableres større og robuste 
fagmiljø (hjelpemiddelsentralene), og det vil trolig være enklere å sikre en nasjonal plattform for 
kompetansekrav og kompetanseheving. Et økt tilfang av saker på hver enhet, sikrer et mer kompetent 
fagmiljø, og større grad av likebehandling. Når det gjelder komplekse saker, er det gode muligheter 
for å sikre god kompetanse på større enheter, eventuelt gjennom å etablere enheter med særskilt 
ansvar på mer begrensede områder.  

En potensiell svakhet på kompetansesiden, kan være at brukernærheten blir noe redusert. Dette vil 
langt på vei ivaretas gjennom at førstelinjeansvaret fortsatt er et kommunalt ansvar. 

I en statlig modell vil det være viktig å sikre et effektivt formidlingssystem. Effektivitet i denne 
sammenheng, dreier seg om tjenestekvalitet, effektiv utnyttelse av personalressurser, og raskest 
mulig saksbehandling. Et rent statlig system vil ha klare stordriftsfordeler, og gjøre området enklere å 
styre. Per i dag har kommunene ansvaret for innkjøp, logistikk og lager til midlertidige behov og for en 
del hjelpemidler i institusjon, noe som vil bli klart enklere dersom staten overtar det helhetlige 
ansvaret.  

Den organisatoriske modellen må videre legge til rette for en effektiv saksbehandlingsprosess, med 
en hensiktsmessig ansvarsfordeling der unødige "omveier" unngås. Det kan således stilles 
spørsmålstegn ved hvorvidt et helhetlig statlig ansvar for alt av hjelpemidler – også enklere 
hjelpemidler til korttidsbehov – legger til rette for at dette unngås. Et statlig totalansvar kan medføre at 
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det statlige leddet (hjelpemiddelsentralene) må inn i en mengde av saker som i dag håndteres i sin 
helhet av kommunene (alle korttidsutlån), noe som kan føre til en lengre saksbehandlingsprosess. 

Organiseringen bør videre legge til rette for at beslutninger kan tas så enkelt og effektivt som mulig – 
altså slik at instanser som ikke tilfører saken noen merverdi bør holdes utenfor prosessen. Det kan 
diskuteres hvorvidt staten ved hjelpemiddelsentralene tilfører saken noen merverdi i en del av sakene 
(særlig de helt enkle sakene). 

Utvalget vurderer at en ren statlig modell vil innebære en enda sterkere rettighetsfesting av brukernes 
rettigheter – også for hjelpemidler til korttidsbehov og i institusjon. Det vil også ligge bedre til rette for 
likebehandling på tvers av kommune- og fylkesgrenser. 

Utvalget vurderer allikevel at en ren statlig modell ikke vil være det mest effektive systemet i 
fremtiden. Den forventede økningen i antall brukere av tjenestene på dette feltet fremover gjør det 
nødvendig med tiltak for å sikre at prosessene blir så enkle som mulig. Det vurderes derfor ikke som 
mest effektivt å legge hele ansvaret til staten. De enklere sakene håndteres i dag i all hovedsak av 
kommunene, og det er etter utvalgets vurdering ikke effektivt at et ekstra nivå skal inn i alle saker – 
også korttidsutlån av eksempelvis krykker eller rollatorer.  

En ren statlig modell legger heller ikke optimalt til rette for å sette kommunene i stand til å vurdere fritt 
hvilke tiltak som er de mest effektive. Utvalget vil også fremheve at modellen ikke legger godt til rette 
for å sørge for god kostnadskontroll. Ved å frata kommunene det finansielle ansvaret for hjelpemidler 
de i dag har ansvaret for, gir dette på generelt grunnlag svakere insentiver for kommunene til å holde 
utgiftene lavest mulig og svekker mulighetene for god kostnadskontroll. 

11.2  Kommunal modell 
En ren kommunal modell vil innebære at kommunene får et helhetlig ansvar for formidling og 
forvaltning av hjelpemidler. Per i dag har kommunene et relativt omfattende ansvar for 
formidlingsprosessen – særlig i det som ikke er kompliserte saker. 

Utvalget legger til grunn at en ren kommunal modell innebærer at kommunene får det juridiske og 
finansielle ansvaret for alle hjelpemidler og tiltak som i dag ligger i folketrygdloven kapittel 10, med 
unntak av tiltak som er hjemlet i § 10-5 – tiltak for i forbindelse med arbeid og utdanning. Disse 
tiltakene henger så tett sammen med øvrige tiltak Arbeids- og velferdsetaten forvalter med sikte på å 
få flere til å stå i/ komme inn i arbeidslivet, at et helhetlig ansvar for dette viktige områder er 
hensiktsmessig. 

Utvalget har besøkt Danmark, og fått innsikt i den danske modellen for hjelpemiddelformidling. 
Danmark har alltid hatt en ren kommunal modell, og erfaringene har vært nyttige for utvalgets 
vurdering av modellvalg. Tilsvarende har utvalget innhentet erfaringer fra det svenske systemet, som 
er en mer blandet modell, der både kommuner og landsting (regionalt nivå) har et ansvar. 

I en kommunal modell legger utvalget til grunn at kommunene beholder ansvaret de har i dag hva 
gjelder formidlingsoppgaver, slik at skillet mellom en statlig og kommunal modell hovedsakelig går på 
finansieringsansvar, samt ansvar for innkjøp, lager, logistikk, tilpasninger, reparasjoner og gjenbruk. 

Kommunene møter brukerne som førstelinje uavhengig av en ren statlig eller kommunal modell. En 
overføring av ansvaret for hjelpemidler ved varige behov, vil gi kommunene et helhetlig ansvar som 
gjør at brukerne har krav på all bistand i forbindelse med habilitering, rehabilitering, praktisk bistand 
og hjelpemidler/ tilrettelegging fra samme instans. Hjelpemiddelsentralene er i dagens system inne i 
utredningsfasen i et fåtall av sakene (om lag 10 pst.). For langt de fleste sakene vil brukerne således 
få en forenkling, ved at sakene ikke må via det statlige leddet. 

Dagens system med brukermedvirkning forutsettes videreført i en ren kommunal modell – både på 
system- og individnivå.  
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Kommunenes budsjett er avhengig av rammetilskuddet over inntektssystemet. Dette er et vesentlig 
skille fra en statlig modell, ettersom det er en absolutt budsjettramme. Dersom kommunene får et 
helhetlig ansvar for hjelpemidler/ tilretteleggingstiltak som i dag ligger i folketrygden, ville de 
manglende økonomiske insentivene nevnt i kapittel 11 ikke gjøre seg gjeldende. Kommunene vil bli 
ansvarlig for også dette tiltaket, og således ha gode insentiver til å velge det mest hensiktsmessige 
tiltaket – også ut fra et rent økonomisk perspektiv. 

I dagens system har brukerne en såkalt absolutt rettighet som er hjemlet i folketrygdloven. 
Likebehandling anses å være godt ivaretatt i en slik modell, og det er et klart og overordnet mål at 
brukerne sikres like rettigheter uavhengig av geografisk tilhørighet. Brukernes rettigheter er også godt 
sikret gjennom klagemuligheter internt i Arbeids- og velferdsetaten (NAV Klageinstans) og i 
Trygderetten, med mulighet til å bringe saken videre inn for de ordinære domstolene (lagmannsretten 
og Høyesterett). Ved en kommunal modell vil beslutningsmyndigheten bli langt mer desentralisert enn 
i dag – også etter en større endring i kommunestrukturen. Dette vil gjøre det langt mer krevende å 
sikre likebehandling på tvers av landet. Klageinstans for vedtak gjort av kommunene er i dag 
Fylkesmannen. Det kan selvsagt vurderes en omlegging av dette – eksempelvis ved at vedtak på 
dette feltet også skal kunne ankes inn for Trygderetten. 

Rettigheter etter den tradisjonelle kommunale lovgivningen, synes svakere enn etter folketrygden. 
Kommunene har i større grad et skjønn knyttet til hvilke tiltak de vil sette i verk for sine innbyggere, 
noe som er grunnleggende for kommunenes virksomhet. Det er også her lovbundne krav om faglig 
forsvarlighet, men rettighetene er noe annerledes enn fra folketrygden. I Danmark er retten til 
hjelpemidler hjemlet i lovgivning som er relativt lik rettigheten som er hjemlet i folketrygdloven. Det er 
mulig å se for seg en tilsvarende rett der kommunene har ansvaret, men dette bryter altså noe med 
de øvrige rettighetene kommunene forvalter.  

Kommunene har i dag en koordinerende rolle i de komplekse sakene, men mange kommuner 
mangler kompetanse til å kunne håndtere komplekse saker i dag, og er således helt avhengige av å 
kunne få bistand fra både hjelpemiddelsentraler (andrelinjenivå) og særskilte kompetansesentre 
(tredjelinjenivå). Kommunene har i dag relativt god kompetanse på enklere hjelpemidler, samt god 
kompetanse på hjelpemidler til midlertidige behov (samsvarer i stor grad med enklere hjelpemidler). 
En åpenbar utfordring med et kommunalt totalansvar, vil være å sikre tilgang på kompetanse i de mer 
komplekse sakene. Det vil trolig bli behov for et utstrakt interkommunalt samarbeid, noe som etter 
utvalgets vurdering kan bli utfordrende å administrere. 

En mulig løsning på kompetanseutfordringene, er at hjelpemiddelsentralene videreføres som i dag – 
altså at ansvaret for spesialkompetanse, innkjøp, lager og logistikk videreføres, men at 
finansieringsansvaret overtas av kommunene. Dette vil også svare på en mulig utfordring med 
manglende kompetanse på innkjøpstekniske og logistiske utfordringer. Det vil trolig uansett være 
behov for at kommunene inngår et samarbeid knyttet til både innkjøp og lager i en ren kommunal 
modell. 

Utvalget legger vekt på hjelpemiddelsentralene som kompetansesentra med sin spesialiserte 
kompetanse. En ren kommunal modell, der både formidlings- og forvaltningsansvar overføres til 
kommunene, vil svekke denne rollen ved at hjelpemiddelsentralene i mindre grad vil kunne 
opprettholde og utvikle sin kompetanse. Det er derfor en risiko for at hjelpemiddelsentralenes 
funksjon som en kompetent andrelinje svekkes.  

En ren kommunal modell, vil på samme måte som en ren statlig modell, gjøre at dagens gråsoner 
mellom instansene blir borte. Det er langt flere kommuner i dag, og det vil i uoverstigelig fremtid også 
være langt flere kommuner enn hjelpemiddelsentraler i dagens system. Dette vil potensielt gjøre 
systemet mindre effektivt, noe som for øvrig kan løses ved en videreføring av hjelpemiddelsentralene 
nevnt ovenfor.  

En overføring av alt ansvar til kommunene vil kunne komplettere kommunenes helhetlige samordning 
av brukernes totalsituasjon, og gjøre kommunen i stand til å foreta en helhetlig vurdering av hvilket 
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tiltak brukeren har best nytte av. Et kommunalt ansvar legger til rette for god samordning med hele 
spekteret av kommunale velferdsordninger, samt en styrking av den direkte dialogen mellom 
myndigheter, brukere og ansatte om tjenestenes resultater og nytteverdi.178 

Det er etter utvalgets vurdering særlig i forhold til kompetansen i de komplekse sakene at en ren 
kommunal modell byr på de største utfordringene. Utvalget vurderer at en ren kommunal modell har 
klare fordeler ved seg, og trekker frem det helhetlige tjenesteperspektivet i denne sammenheng. Et 
helhetlig kommunalt ansvar, vil gjøre det mulig for kommunene å velge hvilken tjeneste eller tiltak 
innbyggerne har behov for. 

For utvalget har det imidlertid vært viktigere å sikre tilgangen på kompetanse også i de komplekse 
sakene, sammenholdt med behovet for å sikre brukernes rettigheter – også her særskilt når det 
gjelder komplekse og kostbare tilretteleggingsløsninger.  

Utvalget har på bakgrunn av dette ikke valgt å foreslå en modell som overfører alt ansvar for 
formidling av hjelpemidler til kommunene. 

11.3  Delt modell 
Det fremgår av utvalgets mandat at det skal foretas en særskilt vurdering av hvorvidt ansvaret for 
basishjelpemidler bør overføres til større og mer robuste kommuner. Utvalget har valgt å omtale 
forslaget med et annet begrep enn "basishjelpemidler". Begrepet er ikke entydig definert, og gir etter 
utvalgets vurdering ingen god ramme for hvilke tiltak det er snakk om. Drøftelsen nedenfor tar 
uavhengig av begrepsbruk for seg dette forslaget eksplisitt, samt også andre mulige løsninger med et 
delt ansvar mellom stat og kommune.  

Utvalget har vurdert hvorvidt det kan være aktuelt med et annet grensesnitt i ansvarsforholdet mellom 
staten (folketrygden) og kommunene, og drøfter nedenfor en begrenset overføring av ansvar fra stat 
til kommune også for tilrettelegging av bolig og velferdsteknologi.  

11.3.1 Ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler 

Holte-utvalget foreslo en begrenset ansvarsoverføring fra stat til kommune. Forslaget var begrunnet 
med at et sterkere sektoransvar ville kunne bidra til mer helhetlige løsninger og mer rasjonell 
ressursutnyttelse av dagens ressurser. Utvalget definerte ikke nærmere hva som lå i begrepet 
basishjelpemidler, men viste til bestillingsordningen. Kommunene har i dag, og hadde den gang, et 
utvidet ansvar for denne typen hjelpemidler gjennom bestillingsordningen. Holte-utvalget la til grunn at 
kommunene hadde kompetanse til å håndtere disse sakene, samt at man ville slippe en ekstra sløyfe 
via hjelpemiddelsentralen. 

Begrepet basishjelpemidler sikter ikke til en helt bestemt gruppe av hjelpemidler. Etter utvalgets 
vurdering vil argumentasjonen være den samme uavhengig av om man snakker om 
basishjelpemidler, enkle hjelpemidler eller andre tilsvarende begreper. Dersom man skal foreta en 
begrenset overføring av ansvaret for en type hjelpemidler, må dette uansett defineres og avgrenses 
nærmere. Utvalget har valgt å operere med begrepet "enkle, høyfrekvente hjelpemidler". Begrepet vil 
innebære en god del av de hjelpemidler som i dag finnes på bestillingsordningen, men må altså 
defineres nærmere. Eksempler på slike enkle, høyfrekvente hjelpemidler kan være rollator, dusjkrakk, 
toalettforhøyer mv. Felles kjennetegn er at de utgjør en relativt stor mengde, og at formidlingen bør 
kunne håndteres av personell i alle landets kommuner. 

                                                      
178 PricewaterhouseCoopers (2009) "Typiske modeller for hjelpemiddelforvaltningen", notat 
utarbeidet for Holte-utvalget 
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Sammenliknet med modellene drøftet foran, vil ikke en begrenset overføring av ansvaret til 
kommunene ha åpenbare konsekvenser for brukerne når det gjelder brukermedvirkning på individ- og 
systemnivå.  

Bestillingsordningen utgjør i dag i underkant av 10 pst. av de samlede utgiftene på 
hjelpemiddelområdet. Etter utvalgets vurdering, er en begrenset overføring av ansvar fra stat til 
kommune dermed ikke særlig godt egnet til å sikre bedret kostnadskontroll på feltet. Utvalget vurderer 
at en delt modell må vurderes ut fra andre kriterier enn bedret kostnadskontroll. Enklere 
administrative prosesser som er bedre for brukeren er et slikt kriterium som utvalget vil fremheve.  

Dagens system innehar en del relativt krevende administrative prosesser knyttet til 
hjelpemiddelformidlingen. Dette skyldes bl.a. for dårlige IKT-systemer og mange ledd i 
saksbehandlingsprosessen. Disse utfordringene er i stor grad også gjeldende ved bestilling av 
enklere hjelpemidler, inkludert de som finnes på bestillingsordningen.  

Utvalget er delt i sitt forslag om å overføre ansvaret for enkle, høyfrekvente hjelpemidler til 
kommunene. Utvalgets flertall, utvalgsmedlemmene Lars Ødegård, Astrid Gramstad, Frode Selbo og 
Kristin Standal, mener at dagens ansvarsdeling mellom stat og kommune bør videreføres. Sentralt 
står det å sikre brukernes rettigheter gjennom folketrygden, samtidig som det vurderes som viktig å 
videreføre hjelpemiddelsentralenes rolle og ansvar også for disse enklere hjelpemidlene. Utvalgets 
flertall mener at utfordringene skissert her når det gjelder tidsbruk og kapasitet vil kunne løses best 
ved å sørge for bedre IKT-systemer, økt bruk av lokale lagre, samt en styrking av dagens 
bestillingsordning. Flertallet viser for øvrig til drøftelsen om forenklinger i kapittel 13. 

Utvalgets mindretall, utvalgsmedlemmene Lene Conradi og Lone Merete Solheim og utvalgsleder 
Arild Hervik, vurderer at det er mest hensiktsmessig å overføre totalansvaret for denne gruppen 
hjelpemidler til kommunene. 

Etter mindretallets vurdering, er det er grunn til å gå ut fra at en stor del av denne saksbehandlingen 
ville vært unngått dersom kommunene selv hadde et utvidet ansvar. Flere av leddene i dagens 
prosess kunne vært unngått. De enklere hjelpemidlene innebærer ikke så store samlede kostnader, 
men utgjør en mengdeproblematikk som også vil bli betydelig større i tiden fremover. En overføring av 
ansvaret for disse, vil således kunne frigjøre en del tid hos hjelpemiddelsentralene, noe som vil kunne 
understøtte hjelpemiddelsentralenes rolle som ressurs- og kompetansesenter, og gi mer tid til å jobbe 
med mer komplekse saker.    

En overføring av ansvaret for enklere hjelpemidler, kombinert med overføring av ressurser, vil etter 
mindretallets vurdering kunne styrke den kommunale kapasiteten til å bygge opp egne systemer. 
Kommunen vil da kunne legge helhetlige planer for hjelpemiddelformidlingen som tar utgangspunkt i 
det samlede kommunale behovet for hjelpemidler til midlertidige behov, enklere hjelpemidler til 
langvarig behov og hjelpemidlene (den delen av disse som i dag er et kommunalt ansvar) som brukes 
på sykehjem.  

Et system der kommunene får ansvaret for hjelpemidler med sterk relasjon til helse- og 
omsorgsoppgaver, vil etter mindretallets vurdering kunne føre til at kommunene kan ha en helhetlig 
tilnærming til hvilket tiltak den enkelte bruker bør gis – uten å tenke på at det er andre som har 
finansieringsansvaret. Flere kommuner179 har pekt på at dagens system er tungvint, og at de hadde 
foretrukket at de selv hadde ansvaret for denne typen hjelpemidler, og dermed sluppet å forholde seg 
til en annen aktør. Dette vil også komme brukeren til gode gjennom at kommunene har full oversikt 
over leveringstiden.  

                                                      
179 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 



Side 104 av 141 

Som nevnt tidligere er en stor andel av de enklere hjelpemidlene knyttet til eldre brukere. Alle norske 
kommuner har et betydelig antall eldre brukere, og utgifter til kommunale pleie- og omsorgstjenester 
utgjør en vesentlig andel av de kommunale budsjettene. De fleste kommuner har derfor god oversikt 
over antall eldre i kommunen, og anslag for hvordan dette utvikler seg fremover i tid. Kommunene får 
gjennom rammetilskuddet fra staten kompensasjon for forhold som gjør kommunen mer kostbar å 
drive, der antall eldre i kommunen er et av forholdene det justeres for. Kostnadene knyttet til eldre 
brukere er derfor langt på vei forutsigbare kostnader for kommunen. 

Det er etter mindretallets vurdering naturlig å anta at kostnadene knyttet til enkle hjelpemidler også vil 
være forutsigbare kostnader for kommunene, fordi: 

− Utgifter til enkle hjelpemidler er relativt beskjedne i forhold til den øvrige ressursinnsatsen 
kommunen har knyttet til en eldre bruker med et pleie- og omsorgsbehov. Tar man 
utgangspunkt i bestillingsordningen inneholder den relativt rimelige hjelpemidler. Mange av 
disse hjelpemidlene koster rundt 1 000 kroner, og de aller fleste under 10 pst. av 1G (dvs. 
under 9 200 kroner). Til sammenlikning koster en sykehjemsplass i snitt i overkant av 1 mill. 
kroner per år.180 Helsetjenester i hjemmet koster anslagsvis 400 til 1 000 kroner per time.181 

− Man kan gå utfra at behovet for enkle hjelpemidler følger rimelig proporsjonalt med antall 
eldre i kommunen, siden det er et stort antall eldre som stort sett vil trenge mange av de 
samme rimelige hjelpemidlene.  

Studier som er gjort knyttet til samfunnsøkonomiske effekter av hjelpemidler tegner et bilde av at 
hjelpemidler har en høy nytteverdi sammenliknet med kostnad. Noe av grunnen til dette er 
hjelpemidler kan erstatte alternative former for pleie og omsorg som gjerne er dyrere. Som regel vil 
tiltak som involverer økt personellinnsats være langt mer kostnadsdrivende enn å gi brukeren et 
enkelt hjelpemiddel. Slik sett er det etter mindretallets vurdering gode insentiver for kommunene til å 
prioritere å gi de brukerne som trenger det en rollator, dusjkrakk eller toalettforhøyer.  

En overføring av ansvaret for hjelpemidler av enklere karakter til kommunene kan etter mindretallets 
vurdering ha positive effekter i tråd med det som er drøftet under punkt 15.3 om kommunenes 
kompetanse. 

Mindretallet vurderer at kommunene bør ha god kompetanse til å håndtere et slikt nytt ansvar. Dette 
er enklere produkter som kommunene (også de mindre) har relativt god kompetanse på i dag, og som 
hjelpemiddelsentralene i svært liten grad er involvert i (i utredningsfasen). Det er allikevel slik at ikke 
alle kommuner i dag har tilgang på ergoterapeuter. Dersom dette blir en lovpålagt oppgave for alle 
kommuner fra 2020, vurderes dette som en mindre utfordring på sikt. 

Overføring av ansvaret for en del enklere hjelpemidler til kommunen vil etter mindretallets vurdering 
kunne gjøre formidlingsprosessene raskere og mer brukertilpasset. Det vil kunne frigjøre mye av tiden 
kommunale fagpersoner bruker på administrativt arbeid, og legge til rette for at kommunen kan 
arbeide mer helhetlig med hjelpemiddelformidlingen.182 

Utvalget (både flertall og mindretall) vurderer at også en delt modell vil innebære noen utfordringer. 
En overføring av deler av ansvaret til kommunene, vil av brukerne kunne oppleves som en svekkelse 
av rettigheten man i dag har i folketrygden. En delvis overføring av ansvaret for hjelpemidler fra staten 

                                                      
180 KOSTRA: korrigerte brutto driftsutgifter per kommunal plass i institusjon, basert på KOSTRA-
grupper 261 Lokaler institusjon og 253 Pleie institusjon. Gjennomsnitt for landet.  

181 Med utgangspunkt i enhetspriser definert av Helsedirektoratet i forbindelse med forsøk knyttet 
til statlig finansiering av kommunale pleie- og omsorgstjenester (SIO-prosjektet). Kostnad kan 
variere etter tid på døgnet, geografi og boform.  

182 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 
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til kommunene vil også kunne bety økt risiko for ulik behandling av like saker, gitt at det er langt flere 
instanser (kommuner) som skal behandle sakene. 

Selv om en eventuell overføring fjerner et utfordrende grensesnitt mellom bestiller og betaler, kan det 
etableres et nytt. I dag har kommunene ansvaret for hjelpemidler til personer med kortvarige 
medisinske behov, mens staten har ansvaret for hjelpemidler til varige medisinske behov. Ved en 
overføring av ansvaret for denne gruppen hjelpemidler for personer med varige medisinske 
utfordringer, vil både stat og kommune ha et ansvar for dette. Grensesnittet kan bli krevende å 
håndtere, og kan gi svake insentiver til å velge den rimeligste og mest hensiktsmessige løsning, gitt at 
staten fortsatt har ansvaret for (presumptivt) dyrere løsninger. Det vil også bli skapt uklarheter i 
ansvaret som øker risikoen for at brukerne faller mellom to forvaltningsnivå.  

Mindretallet vil fremheve at det derfor blir viktig at ansvarsforholdet blir klarest mulig definert og at det 
utvikles tiltak som kan imøtekomme denne risikoen. Mindretallet legger til grunn at det må utarbeides 
institusjonelle mekanismer som sikrer at brukerne ikke faller mellom to forvaltningsnivå, samt at 
systemet ikke legger til rette for en kostnadsovervelting som ikke innebærer god samfunnsøkonomi. 
Det er her viktig at man på overordnet nivå (departement og direktorat) blir enige om retningslinjer for 
å imøtegå slike utfordringer. 

11.3.2 Ansvaret for hjelpemidler og tilrettelegging i bolig 

Antall eldre vil øke betydelig i årene fremover. Det er et mål at alle kan bo i egne hjem. Å bo i eget 
hjem har stor betydning for den enkeltes livskvalitet, mestring og aktivitet. Godt egnede boliger har 
dermed positiv betydning for folkehelsen og gir et redusert behov for velferdstjenester. Den enkeltes 
mulighet til å bo i egen bolig vil også ha stor innvirkning på samfunnets behov for tilrettelagte boliger. 
Boligpolitikk, hjelpemiddelpolitikk og helse- og omsorgspolitikk må ses i sammenheng. Det vil verken 
være mulig eller ønskelig å dekke behovet for egnede boliger gjennom bygging av sykehjem og 
omsorgsboliger alene. Det er i alles interesse at boliger i størst mulig grad er tilrettelagt slik at man 
kan bo hjemme så lenge som mulig, til tross for at man får nedsatt funksjonsevne. 

De krav som stilles til utbyggere av nye boliger gjennom plan- og bygningsloven er etter utvalgets 
vurdering svært viktige for at størst mulig del av boligmassen i fremtiden skal være tilgjengelig for alle, 
slik at man unngår særskilte og kostbare tilretteleggingstiltak i etterkant. Utvalget er kjent med at 
forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK 17) er sendt på høring.183 Det legges i forslaget opp til fjerning, 
lemping og forenklinger av tekniske krav til nye boliger for å redusere byggekostnadene. Utvalget 
mener det er svært uheldig dersom dette regelverket endres i en slik retning at det stilles mindre krav 
til tilgjengelighet og universell utforming for nye boliger enn det som er tilfelle i dag. 

Hjelpemidler og tilretteleggingstiltak kan bidra til at den enkelte kan bo lengre i egen bolig. Mens 
hjelpemidler er innrettet mot individuelle behov og er en individuell rettighet som dermed skal 
returneres når behovet har opphørt, vil utbedrings-/tilretteleggingstiltak bidra til at boligen i seg selv 
blir bedre tilrettelagt, også i et lengre perspektiv. Slike varige løsninger vil dermed komme andre til 
gode på et senere tidspunkt. Selv om hjelpemidler i noen grad kan bidra til å overkomme fysiske 
hindringer, er det etter utvalgets vurdering viktig å prioritere tilretteleggingstiltak som bidrar til at 
boligen blir varig tilrettelagt og at samfunnet blir universelt utformet.  

I Norge pusset vi opp våre boliger for om lag 70 mrd. kroner i 2015.184 Det ligger et stort potensial i å 
gi god rådgiving og gode insentiver til at denne innsatsen i størst mulig grad kan innrettes mot å gjøre 
boligene mer funksjonelle også i et tilretteleggingsperspektiv. Det er flere eksempler på kommuner 

                                                      
183 Direktoratet for byggkvalitet (2016) "Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)": 
https://dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger/101116_tek17/horingsnotat-forslag-til-ny-
byggteknisk-forskrift.pdf 

184 Undersøkelse gjennomført av Prognosesenteret (www.prognosesenteret.no)  
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som har iverksatt slike rådgivningstiltak for innbyggerne. Funksjonsattesten er et annet eksempel på 
et slikt tiltak.185  

Det er en utfordring for den enkelte å få faglig bistand til valg av løsninger i form av boligrådgivning. 
Det er ingen instans som har et formelt ansvar for å bistå bruker med å koordinere de ulike 
hensynene som må legges til grunn før en utbedringsløsning velges. Flere utredninger har pekt på at 
dette er problematisk. Det kan også stilles spørsmål ved om insentivene til å ta et eget ansvar for å 
gjøre egen bolig bedre tilrettelagt i forkant av et eventuelt behov er gode nok. Holte-utvalget viste til 
nødvendigheten av at ulike tiltak og tjenester blir koordinert når et tilretteleggingsbehov oppstår. De 
foreslo styrking av retten til bistand fra kommunen til de som ikke er i stand til å skaffe seg tilrettelagt 
bolig selv. Hagen-utvalget mente det burde opprettes en rådgivningstjeneste for boligtilpasning i et 
samarbeid mellom Husbanken, kommunene og hjelpemiddelsentralene, og at denne tjenesten burde 
bygge på erfaringene fra Prosjekt bustadstilpasning.186 

Som en oppfølging av Prosjekt bustadstilpasning, har Husbanken i samarbeid med Arbeids- og 
velferdsdirektoratet utarbeidet en eksempelsamling som viser hvordan organiseringen av arbeidet 
med rådgivning om boligtilpasning kan organiseres i kommunene. Husbankens anbefaling til 
kommunene i lys av dette er å arbeide tverrfaglig. Både eksempelsamlingen og en evalueringsrapport 
fra Proba187 trekker frem tverrfaglig samarbeid og samordning av statlige tilskuddsordninger som 
gode virkemidler for at man skal kunne bo hjemme lenger i tilrettelagte boliger. Spesielt vil et godt 
samarbeid mellom kommunalt boligkontor og ergoterapitjenesten/pleie- og omsorgstjenesten bidra til 
gode løsninger gjennom en aktiv bruk av tilskudd til tilpasning. 

Utvalget mener kommunene må ha et tydelig ansvar for å koordinere sakene som gjelder 
tilrettelegging av bolig, og vil understreke at det er svært viktig at arbeidet med å etablere tverrfaglige 
boligrådgivningsteam i alle kommuner gis høy prioritet. Dette er avgjørende både for å gi innbyggerne 
mulighet til, og for å stimulere den enkelte til, å gjøre hensiktsmessige endringer av egen bolig slik at 
denne blir mest mulig tilrettelagt for eventuelle fremtidige tilretteleggingsbehov. God 
boligrådgivningstjeneste vil dermed bidra til at virkemidlene fra det offentlige benyttes mest mulig 
formålseffektivt. Med et tydeligere ansvar til kommunene, gir det også bedre mulighet til å se 
boligpolitikk og helse- og velferdspolitikk i en sammenheng. Utvalget legger samtidig til grunn av 
hjelpemiddelsentralene skal ha en viktig rolle som en andrelinjetjeneste for kommunene på 
boligområdet også i fremtiden.  

Utvalgets flertall, utvalgsmedlemmene Kristin Standal, Frode Selbo, Lene Conradi og Lone Merete 
Solheim og utvalgsleder Arild Hervik, vurderer at det i dag er en ansvarsdeling for stønad til 
tilrettelegging av bolig som virker lite hensiktsmessig. Husbanken og kommunene, som har et 
generelt ansvar for at innbyggerne har et tilrettelagt bomiljø og som også forvalter flere av 
Husbankens ordninger, har et ansvar på dette feltet som i noen grad overlapper med folketrygdens. 
Utvalgets flertall mener det vil være hensiktsmessig at Husbanken og kommunene får et mer helhetlig 
ansvar for tilrettelegging av bolig. Dette vil etter flertallets vurdering kunne bidra til mer 
hensiktsmessige og permanente tilretteleggingsløsninger, og det vil bedre legge til rette for å få mer 

                                                      
185 Husbanken Midt, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune har i fellesskap utviklet en mulighet for 
at den enkelte innbygger kan gjøre en funksjonsattest (www.funksjonsattest.no). 

186 Prosjekt bustadstilpasning ble etablert i januar 2015, og et modellforsøk ble igangsatt i 15 
kommuner. Prosjektet hadde mål om å etablere boligrådgivningstjeneste i forsøkskommunene og 
sikre mer samordnet bruk av økonomiske virkemidler samt prøve ut større fleksibilitet i 
virkemiddelbruk. Prosjektet er avsluttet som prøveprosjekt, og det er inngått en overordnet 
samarbeidsavtale mellom Husbanken og Arbeids- og velferdsetaten om boligtilpasning.  

187 Proba (2014) "Evaluering av tilskudd til tilpasning", rapport 2014 - 14 
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helhet med hensyn til å se bolig, rehabilitering og pleie- og omsorg i en sammenheng. Det vil også 
være en forenkling for brukerne, ved at færre aktører er involvert i disse sakene. Tilrettelegging av 
bolig der kommunen yter pleie- og omsorgstjenester, har også en positiv effekt på det fysiske miljøet 
for kommunens medarbeidere.  

Utvalget er kjent med at det i et høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet våren 
2016188 er foreslått at den personrettede delen av Husbankens tilretteleggingstilskudd overføres til 
kommunene. Dette er foreløpig ikke endelig vedtatt, og utvalget tar derfor i sine drøftinger 
utgangspunkt i gjeldende ansvarsdeling. 

Tilskudd til bygging av omsorgsboliger og flerleilighetsbygg sikrer i dag ikke i tilstrekkelig grad at disse 
boligene er godt nok tilrettelagt. Det må ofte ettermonteres løsninger som bør være universelle i slike 
bygg. Dette er dårlig samfunnsøkonomi. I tillegg er det ikke samsvar mellom de kravene som stilles 
ved ettermontering og de kravene som stilles til bygningen i første instans. Dette kan f.eks. være at 
omsorgsleiligheter ikke er tilstrekkelig forberedt for installering av takmonterte heiser, at leilighetene 
har modulbygde bad som ikke muliggjør ettermontering av utstyr uten at det bryter vannmembran, 
eller at installerte dører ikke er godkjent for ettermontering av dørautomatikk mht. brannsikkerhet.  

Utvalgets flertall mener ansvaret for tilrettelegging som sikrer adkomst til boligen bør overføres til 
Husbanken. Det gis i dag stønad gjennom folketrygden til tilrettelegging av adkomst til boliger i form 
av ulike typer ramper, dørautomatikk, sjakt- og plattformheiser. Også Husbankens 
tilretteleggingstilskudd kan benyttes til tiltak for å bedre adkomsten til boligen. Det gis videre stønad til 
tilrettelegging av fellesareal i hus med flere boenheter i form av trappeheiser og automatiske 
døråpnere. Arbeids- og velferdsetaten skal velge den rimeligste, hensiktsmessige løsningen som 
dekker enkeltpersonens behov, og kan derfor ikke gi stønad til fellesløsninger, slik som ordinær heis. 
Individuelle løsninger som innebærer tilrettelegging av fellesareal i hus med flere boenheter vil ofte 
være lite funksjonelle for andre beboere i oppgangen. Løsningen er midlertidig og spesialtilpasset, og 
må demonteres når brukeren flytter ut eller dør. Når enkeltbrukerens behov opphører, f.eks. for en 
trappeheis, påløper kostnader for å fjerne trappeheisen og sette trappen tilbake i original stand. Den 
demonterte trappeheisen er spesialtilpasset trappen i blokken, og kan derfor ikke benyttes på nytt fullt 
ut.   

I Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje – bu – leve ble det foreslått å legge om finansieringen for 
tilrettelegging av fellesareal i hus med flere boenheter fra folketrygden til Husbankens 
tilskuddsordninger. Utvalgets flertall mener en slik overføring vil kunne bidra til bedre og mer 
permanente tilretteleggingsløsninger, og at en slik ansvarsoverføring derfor bør gjennomføres. Det 
kan skje ved at Husbankens ramme til heistilskudd får et permanent påslag som svarer til det som 
årlig brukes på å montere individuelle trappeheiser. Ordningen kan også utvides til å omfatte andre 
tiltak for tilrettelagt adkomst til bolig som dørautomatikk. Utvalgets flertall legger til grunn at 
Husbankens ramme styrkes tilsvarende.  

Ombygging og tilrettelegging som krever fastmontering, slik som hev-/senk-kjøkken og fastmontert 
bad- og toalettutstyr bør i større grad finansieres gjennom tilskudd, jf. punkt 10.2. Husbankens 
tilretteleggingstilskudd kan gis til både enkle tiltak og større ombygginger. Utvalgets flertall mener det 
vil være hensiktsmessig at midlene til slik tilrettelegging samles hos en aktør. Dette innebærer at 
hovedansvaret for den stønaden til ombygging og tilrettelegging som krever fastmontering som i dag 
ligger i folketrygden overføres til Husbanken. Det må likevel etter utvalgets flertalls vurdering foretas 
en nærmere utredning knyttet til grensedragningen mellom individuelle hjelpemidler etter folketrygden 
og Husbankens/kommunens ansvar for tilrettelegging. Tilskuddets må også innrettes slik at man i 
størst mulig grad fremmer bygging av universelt tilrettelagte boliger. Omsorgsboliger bør allerede i 

                                                      
188 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) "Høringsnotat om nye oppgaver til større 
kommuner": https://www.regjeringen.no/contentassets/a5e831ee73104532b04db18faee7bae1/ 
horingsnotat-nye-oppgaver-til-storre-kommuner-til-publisering-korrigert.pdf  
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utgangspunktet være tilrettelagt med f.eks. dørautomatikk, skinneløsninger for takmonterte heiser og 
hensiktsmessige bad-/toalettløsninger. 

Utvalgets flertall forutsetter at Husbanken tilføres tilstrekkelige midler til å ivareta et økt ansvar for 
tilrettelegging av bolig.  

Et mindretall, utvalgsmedlemmene Lars Ødegård og Astrid Gramstad, støtter ikke flertallets forslag 
om å overføre til Husbanken de virkemidler som kan utløses gjennom folketrygdlovens bestemmelser 
om nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler eller utbedringstiltak i bolig.    

Mindretallet deler flertallets beskrivelser av de store utfordringene på boligområdet, både hva angår 
mangelen på tilrettelagte boliger, behovet for å styrke lov- og forskrifters krav om universell utforming, 
samt ønsket om å forsterke innsatsen på boligområdet fra Husbanken, kommunene og 
hjelpemiddelsentralene. Det er helt nødvendig å tilrettelegge eksisterende og fremtidig boligmasse 
slik at folk kan bo hjemme lengst mulig, utsette behovet for pleie- og omsorgstiltak lengst mulig, øke 
den enkeltes evne til å delta i arbeid og frivillighet, og å gi økte muligheter til egenmestring og 
selvstendig livsførsel gjennom nødvendige og hensiktsmessige hjelpemidler og tilrettelegging av 
omgivelsene.  

Mindretallet mener derfor at en svekkelse av de individuelle rettighetene som ligger i folketrygden, 
også vil svekke mulighetene til å oppnå de samfunnsmessige og personlige gevinster av å gi folk 
mulighet og evne til å bli boende i egen bolig så lenge som mulig. Folketrygdloven og 
hjelpemiddelformidlingen har etter mindretallets mening vist seg som det beste og mest effektive 
virkemidlet for å styrke funksjonshemmedes muligheter til å bo selvstendig i egen bolig, og ser det 
derfor som svært uheldig om dette blir endret. 

11.3.3 Ansvaret for velferdsteknologi 

Formidling og finansiering av velferdsteknologi er en tverrsektoriell oppgave som involverer 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og Arbeids- og velferdsetaten. Finansieringen 
bestemmes av hva som er formålet med teknologien.  

Berøringspunktene mellom velferdsteknologi og hjelpemiddelområdet har skapt en noe utydelig og til 
dels lite hensiktsmessig grense mellom hjelpemiddelsentralenes og kommunenes ansvarsområde, 
gitt den teknologiske utviklingen som vil komme. Dette aktualiserer bl.a. behovet for gjennomgang av 
den mest mulig hensiktsmessige finansieringsform for ulik velferdsteknologi.  

NOU 2011:11 fremhever at "formålet med velferdsteknologiløsningene er å styrke selvhjulpenhet, 
hjelp til pårørende, forbygge behov for tjenester og unngå innleggelse på institusjon". 

Velferdsteknologi er i stor grad innrettet mot omsorgstjenester og er dermed hovedsakelig et 
kommunalt ansvar. Eksempler på teknologi som kommunen i dag finansierer, er stasjonære eller 
mobile trygghetsalarmer. Enkelte tilbyr også lokaliseringsløsninger (GPS), digitalt tilsyn og 
medisindispensere. Hvorvidt kommunene finansierer dette fullt ut eller om løsningen finansieres via 
egenbetaling fra bruker er avhengig av om den gis som helsehjelp eller praktisk bistand. Dette er 
gjenstand for individuell vurdering. 

Grensesnittet mot individuelt tilpassede hjelpemidler som skal finansieres via folketrygden må 
defineres og justeres løpende. Utvalget mener at noen hjelpemidler som i dag er et statlig ansvar og 
som grenser tett opp mot velferdsteknologiske løsninger som benyttes i de kommunale 
omsorgstjenestene, bør vurderes overført til kommunene på sikt. Utvalget ser det som 
hensiktsmessig å overføre et helhetlig finansieringsansvar til kommunen for teknologi som har en 
tydelig omsorgs- og tjenestedimensjon i seg og som samtidig kan knyttes opp mot fremtidens 
kommunale trygghetsalarmer. Dette innebærer all varsling ved fall, epileptiske anfall, vandring og 
sporing (GPS-teknologi), uavhengig av alarmens tilknytningsform. 

Innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene vil ha ulikt tempo og tilbudet vil variere 
fra kommune til kommune. Kommunene har etter helse- og omsorgstjenesteloven plikt til å yte 
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forsvarlige tjenester. Hvorvidt velferdsteknologi inngår i tjenestene er opp til kommunene å avgjøre og 
vil vurderes utfra lokale forhold og gevinstpotensial. Det betyr at flytting av ansvar for enkelte 
hjelpemidler som nevnt over i prinsippet kan medføre ulikt tilbud, og brukerne vil ikke lenger ha en 
rettighet knyttet til konkrete produkter. Rettighetene til å motta hjelpemidler etter den kommunale 
lovgivningen fremstår ikke like sterke som etter folketrygden. Kommunene har i større grad et skjønn 
knyttet til hvilke tiltak de vil sette i verk for sine innbyggere, noe som er grunnleggende for 
kommunenes virksomhet. Utvalget vurderer det imidlertid som sannsynlig at kommunen vil finne det 
kostnadseffektivt å tilby varslings- og lokaliseringsteknologi der hvor det er et behov, da 
alternativkostnadene for kommunen vil være større.  

Dersom kommunene skal kunne tilby velferdsteknologi utover digitale trygghetsalarmer kan det 
medføre investeringer i systemer som sørger for integrasjon mot andre systemer, eksempelvis 
elektronisk pasientjournal siden disse teknologiene kan utløse et behov for helsehjelp som igjen 
utløser dokumentasjonsplikten. Det kan være behov for finansiering til kommunene for å ivareta 
denne økte kompleksiteten. 

Det analoge nettet vil fases ut i tiden fremover og trygghetsalarmene vil digitaliseres. Dette medfører 
at alarmmottakene (responssenter) vil kunne få nye tjenester i tillegg til den tradisjonelle 
trygghetsalarmen. De nye tjenestene kan bli knyttet opp mot en serie hendelser som kan utløse et 
signal som går til responssenteret. Signalet kan utløse ulike tjenester som f.eks. akutt hjelp, teknisk 
assistanse, dialog, rådgivning og sosial hjelp.  

Når det gjelder varslings- og lokaliseringshjelpemidler, er det i dag et skille for finansieringsansvaret 
avhengig av alarmens tilknytningsform. Et eksempel er varsling ved fall. Dersom kun pårørende i 
samme boenhet skal varsles, er dette i dag et statlig ansvar. Hvis derimot kommunen skal varsles ved 
fall, blir det et kommunalt ansvar å finansiere utstyret. Dette gir liten fleksibilitet. Varslingshjelpemidlet 
bør innrettes slik at det på enkel måte kan kobles mot ulike mottakere, slik at det er fleksibelt om det 
er pårørende, en nabo eller kommunen som skal varsles.  

Når ulik type velferdsteknologi dekkes fra ulike finansieringskilder, gir dette svake insentiver til å 
utvikle utstyr med et kompatibelt grensesnitt sammen. Direktoratet for e-Helse er i ferd med å etablere 
en felles nasjonal infrastruktur/arkitektur på velferdsteknologiområdet slik at ulike elementer kan 
kobles sammen til en felles løsning. Det bør vurderes om det skal være et krav i fremtiden at det 
statlige hjelpemiddelsystemet forpliktes til å følge de samme kravene. 

Utvalget mener at finansieringen av hjelpemidler til varsling og sporing bør samles hos kommunen på 
sikt. Dette vil sørge for et helhetlig ansvar for denne typen teknologisk tilretteleggingstiltak, og for å 
fjerne utfordringer man har i dag med manglende standardisering av teknologiske grensesnitt. 

Utvalget har vurdert om også andre typer velferdsteknologi som nå er et statlig ansvar, burde 
overføres til kommunen. Ovenfor er det beskrevet teknologi som har et tydelig tjenesteperspektiv og 
som naturlig kan knyttes til den kommunale trygghetsalarmen. Annen velferdsteknologi som 
finansieres av staten, og som ikke har et like tydelig tjenesteperspektiv, er bl.a. omgivelseskontroll og 
varsling for hørselshemmede (dørklokke, brann, telefon m.m.). Her er perspektivet mer rettet mot 
enkeltindividets mestring av daglige aktiviteter og å klare seg selv uten bistand. Utvalget vurderer at 
derav at finansiering av slikt utstyr fortsatt bør være et statlig ansvar. 

Hverdagsteknologi og tjenester til boliger vil i større grad kunne inngå i smarthusløsninger når 
strømmålerne blir digitalisert innen 2019. Mobiltelefoner, nettbrett, pc og apper vil delvis ta over som 
fjernkontroller og kommunikasjonshjelpemidler. Selv om målsettingene med bruk av velferdsteknologi 
kan være ulike, kan selve teknologien ofte være den samme. Det innebærer f.eks. at "smartteknologi" 
kan benyttes både som hjelpemiddel i hjemmet (omgivelseskontroll), som alarm og varsling til 
kommunenes trygghetssentral, som hjelp til sosial kontakt og forebygge ensomhet, og som hjelp til 
bostøtte og medisinering mv.  

Standardiseringsarbeidet som foregår på velferdsteknologiområdet er sentralt for å avdekke og 
avklare utfordringer rundt ansvarsforholdene mellom stat og kommune. Sentrale aktører er Standard 



Side 110 av 141 

Norge og E-helsedirektoratet. Standardiseringsarbeidet har påvist mange dilemmaer. De tradisjonelle 
hjelpemidlene (innvilget via folketrygden) er ikke alltid beste, enkleste og rimeligste løsning. Staten 
innvilger hjelpemidler til en relativt høy kostnad. Noen av disse hjelpemidlene er tilgjengelig gratis 
eller til en lav pris som applikasjoner eller som en innstilling på nettbrett eller pc. Kommunene vil i nær 
fremtid kunne gi nye fjerntilbud over nettet. Noen av disse tilbudene kan erstatte og bli en bedre 
løsning enn et hjelpemiddel som innvilges av staten i dag. Dermed kan det være aktuelt på sikt å 
vurdere et enda mer helhetlig finansieringsansvar lagt til kommunen, med tanke på å bedre utnytte 
den rivende teknologiske utviklingen som vil komme. En slik overføring av økt finansieringsansvar til 
kommunene må vurderes nøye med tanke på ulikt tilbud i kommunene, og en mindre tydelig rettighet 
til konkrete hjelpemidler enn under en statlig ordning. Vi har bare sett starten på en rask 
teknologiutvikling innen velferdsteknologi. Det vil kreves fleksible løsninger som kan møte individuelle 
behov.  

11.4  Utvalgets vurderinger 
Utvalget er delt hva gjelder å overføre ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler til 
kommunene. Utvalgets flertall vil ikke fremme et forslag om en slik ansvarsoverføring. 

Et flertall i utvalget foreslår en justering av grensesnittet mellom staten (folketrygden) og Husbanken 
når det gjelder tilrettelegging av bolig. Utvalget foreslår videre en justering av grensesnittet mellom 
staten (folketrygden) og kommunen hva gjelder teknologiske hjelpemidler/ løsninger som grenser tett 
opp mot løsninger som benyttes i de kommunale omsorgstjenestene (velferdsteknologi).  

Utvalget legger til grunn at de nye grensesnittene må defineres nærmere, og at det må legges opp til 
at det etableres institusjonelle mekanismer som sørger for at rettighetene til brukerne er avklart, og at 
det ikke fører til kostnadsovervelting og krevende gråsoner. 
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12 Organisering av hjelpemiddelsentralene  
Utvalget tilrår at hjelpemiddelforvaltningen og -formidlingen fortsatt i hovedsak skal være statlig, 
hjemlet i folketrygdloven og forvaltet av hjelpemiddelsentralene, jf. kapittel 11. I lys av dette er det 
naturlig å vurdere organiseringen og styringen av hjelpemiddelsentralene med sikte på et enda mer 
velfungerende og brukervennlig system. I dette kapitlet drøftes det om hjelpemiddelformidlingen og –
forvaltningen som ligger under hjelpemiddelsentralenes ansvar fortsatt bør tilhøre Arbeids- og 
velferdsetaten, eller annen statlig instans. Videre vurderes behovet for regionalisering av 
hjelpemiddelsentralene og tiltak som kan bidra til at brukerne i større grad kan motta like gode 
tjenester ved hjelpemiddelsentralene uavhengig av bosted.  

12.1  Hjelpemiddelsentralenes organisatoriske tilhørighet 
Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av 
hjelpemidler på statlig side. Hjelpemiddelsentralene er lagt under NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, 
som igjen er organisert som en enhet underlagt Arbeids- og tjenestelinjen i Arbeids- og 
velferdsdirektoratet. Hjelpemiddelsentralene var opprinnelig administrativt tilknyttet fylkeskommunene. 
Saksbehandlingen av søknader og refusjon av hjelpemidlene lå til trygdekontorene. Fra 1. januar 
1994 ble ansvaret for hjelpemiddelsentralene overført fra fylkeskommunene til staten og forankret i 
trygdeetaten, senere Arbeids- og velferdsetaten. 

Hoveddelen av ytelser og tjenester som er hjemlet i folketrygdloven i dag forvaltes av Arbeids- og 
velferdsetaten. De har således god kompetanse og erfaring knyttet til dette. Også 
Helseøkonomiforvaltningen (Helfo), som er en statlig etat under Helsedirektoratet, forvalter stønader 
etter denne loven (kapittel 5 om helsetjenester). Dette er imidlertid i hovedsak rene 
refusjonsordninger som ikke krever særlig grad av brukerkontakt. Det er kun Arbeids- og 
velferdsetaten som per i dag håndterer folketrygdytelser som innebærer brukeroppfølging og andre 
tjenester mer direkte overfor bruker.  

Et sterkt argument for at hjelpemiddelformidlingen bør tilhøre Arbeids- og velferdsetaten er at det er 
viktig å sikre god samordning mellom hjelpemidler, tilrettelegging og øvrige arbeidsrettede tjenester 
og tiltak i etaten. Selv om dette kun utgjør en liten del av hjelpemiddelsentralenes arbeid, både når 
det gjelder tjenester og utgifter til hjelpemidler, er det viktig at denne samordningen er god. Som følge 
av NAV-reformen og sammenslåingen av trygdetaten og Aetat, har man fått økt mulighetene for mer 
enhetlig bistand til funksjonshemmede der flere virkemidler innrettet mot å få personer med nedsatt 
funksjonsevne over i arbeid kan ses mer i sammenheng. Hjelpemidler og tilrettelegging er en viktig 
del av dette arbeidsrettede tilbudet. 

Utvalget mener at hjelpemiddelformidlingen fortsatt bør tilhøre Arbeids- og velferdsetaten for å sikre 
at dette området er godt integrert med de øvrige arbeidsrettede virkemidlene i etaten.  

12.2  Bør hjelpemiddelsentralene regionaliseres? 
Agenda Kaupang konkluderer i sin rapport189 med at det kan være behov for å se på en 
regionalisering av den statlige hjelpemiddelformidlingen for å sikre mer robuste fagmiljøer, 
systematisk tjenesteutvikling, standardisering og digitalisering. De skriver at med mange små 
hjelpemiddelsentraler, blir fagmiljøene ved den enkelte hjelpemiddelsentral små og sårbare.    

                                                      
189 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 
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Det er flere pågående strukturreformer både i kommunal og statlig sektor. I tillegg til 
kommunereformen (se omtale i punkt 3.4), har Regjeringen foreslått en regionreform for å skape 
sterkere regioner.190 Større regioner ses som en forutsetning både for håndtering av viktige 
samfunnsutfordringer og tilførsel av nye oppgaver. En av begrunnelsene for dette er at større regioner 
har potensial for å utvikle sterkere fagmiljøer på flere områder, og dermed styrke sin kapasitet og 
kompetanse. Det vil videre redusere utgiftene til administrasjon.191 

Videre pågår det et arbeid med å se på ny struktur for fylkesmannsembetene. I en rapport fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vises det til at en halvering av antall embeter vil kunne 
legge til rette for en styrking av fagmiljøer og mulig mer rasjonell bruk av spesialiserte ressurser.192 En 
slik modell kan gi god utnyttelse av sannsynlige økonomiske stordriftsfordeler. Med større enheter vil 
virksomhetsvolumet øke og legge til rette for at medarbeidere i større grad kan spesialisere seg. 
Større fagmiljøer og et større virksomhetsvolum antas også å styrke muligheten for rekruttering og 
opprettholdelse av kompetanse. Større fagavdelinger kan videre legge til rette for økt robusthet for å 
håndtere variasjoner og topper i saksmengde, samt fravær av personale. En slik regionalisering vil på 
den annen side øke avstanden til embetet for innbyggere og næringsliv. Dette kan ha negative 
konsekvenser for fylkesmannens mulighet til å få oversikt over lokale forhold og mindre muligheter for 
direkte kontakt med innbyggerne som skal betjenes.  

Hjelpemiddelsentralene er i dag organisert fylkesvis (med unntak av Oslo og Akershus), noe som er i 
tråd med prinsippet om at fylkene skal utgjøre grunnenheten for inndelingen av regionale statlige 
virksomheter – et prinsipp Stortinget ved flere anledninger har bekreftet.193 Det har vært forutsatt at 
alle statsetater med behov for regional forvaltning skal følge fylkesinndelingen og at ingen inndelinger 
skal gå på tvers av fylkene. Den faktiske utviklingen de siste tiårene har imidlertid vært preget av at 
regionale statsetater i stor utstrekning har forlatt fylkesinndelingen som inndelingsenhet. I dag har 38 
regionale statsetater valgt 36 forskjellige administrative inndelinger.194 

Også innenfor Arbeids- og velferdsetaten generelt, herunder på hjelpemiddelområdet, har utviklingen 
gått i retning av økt spesialisering av fagområder og færre enheter. Det har foregått en omfattende 
spesialisering av ytelsesforvaltningen de senere årene. Målet er å legge til rette for økt effektivitet og 
større likhet ved å behandle hver ytelse ved færre enheter slik at fagmiljøene blir større og mer 
kompetente. Per i dag er saksbehandlingen av om lag en tredjedel av ytelsene organisert i færre 
enheter. I løpet av 2016 ble ytterligere en tredjedel av ytelsene organisert i færre enheter. Denne 
andre puljen i spesialiseringsløpet omfatter bl.a. hjelpemidler som behandles i forvaltningsenhetene 
(hovedsakelig ortopediske hjelpemidler, høreapparat og tilpasningskurs for personer med sansetap). 
Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver i sin årsrapport for 2015 at spesialiseringen så langt har ført til 
mer likhet i faglig praksis og saksbehandlingstid på tvers av geografiske områder.195 Organiseringen 
gir videre langt større fleksibilitet og mulighet til å utnytte produksjonskapasitet på tvers. 

Forvaltningsenhetene driver saksbehandling som i hovedsak ikke innebærer behov for brukerkontakt. 
Dette skiller seg fra hjelpemiddelsentralenes virksomhet. Hjelpemiddelsentralene er i stor grad en 

                                                      
190 Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver 

191 Meld. St. 22 (2015–2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver 

192 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) "Utredning av fylkesmannens fremtidige 
struktur", foreløpig rapport fra prosjektgruppen, juli 2016 

193 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) "Utredning av fylkesmannens fremtidige 
struktur", foreløpig rapport fra prosjektgruppen, juli 2016 

194 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2016) "Utredning av fylkesmannens fremtidige 
struktur", foreløpig rapport fra prosjektgruppen, juli 2016 

195 Årsrapport 2015 Arbeids- og velferdsdirektoratet, april 2016 
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leverandør av tjenester og har et relativt omfattende behov for brukerkontakt, særlig når det gjelder 
utprøving av hjelpemidler.  

Man har imidlertid også innenfor hjelpemiddelsentralenes portefølje i de senere år regionalisert og 
sentralisert oppgaver. I perioden 2009-2013 ble saksbehandlingen på bilområdet flyttet fra 
hjelpemiddelsentralene til fem nye bilsentre. Hovedbegrunnelsen for dette var å få likere praksis, samt 
at man på grunnlag av et relativt få saker ville styrke kompetansen gjennom å legge 
saksbehandlingen til færre og større enheter. Saksbehandlingen av ordningen med 
funksjonsassistanse har blitt lagt til én hjelpemiddelsentral, og det samme gjelder 
førerhundordningen. Videre har man etablert en sentral forsyningsenhet som fremforhandler alle 
rammeavtaler og effektuerer alle bestillinger fra hjelpemiddelsentralene. Det er gjort både av 
effektivitetshensyn og for å sikre at produktsortimentet er likt over hele landet.  

Den viktigste innvendingen mot regionalisering og sentralisering er at tjenesten blir liggende lenger fra 
brukerne, noe som kan gi brukerne dårligere tilgjengelighet på tjenester og lang reisevei. Det kan 
tenkes at hensynet til tilgjengelighet på sikt vil kunne ivaretas på en annen måte gjennom digitale 
løsninger. På hjelpemiddelområdet vil det imidlertid alltid være et behov for brukeroppmøte for å 
kunne prøve ut ulike hjelpemiddelløsninger, i tillegg til at hjelpemiddelsentralene må kunne yte 
ambulante tjenester. Det kan likevel tenkes løsninger som legger til rette for brukernære tjenester selv 
om hjelpemiddelsentralen blir liggende lenger unna brukerne. Ambulant virksomhet der formidlerne 
reiser ut til brukerne benyttes i dag – bl.a. på bilområdet som er lagt til fem regioner. 

Hjelpemiddelsentralene fungerer også som et kompetansesenter for kommunen som 
førstelinjetjeneste. Dersom avstanden mellom kommunene og hjelpemiddelsentralene blir større, vil 
dette kunne medføre svakere kompetansedeling og gi dårligere forutsetninger for samhandling. På 
den annen side er det viktig at hjelpemiddelsentralene har store nok kompetansemiljøer til å kunne 
dekke det brede spekteret av kompliserte saker hvor de skal kunne veilede bruker og kommune.  

Regionalisering kan bidra til effektivisering og styrkede kompetansemiljøer. Dette må veies opp mot 
behovet for nærhet til brukerne og førstelinjetjenesten i kommunen. Dersom man lykkes med å 
digitalisere veiledning, kunnskapsdeling og informasjon til brukerne og kommunene i større grad enn i 
dag, vil dette etter utvalgets vurdering kunne få konsekvenser for hva som er den mest 
hensiktsmessige organiseringen på lengre sikt. Slik situasjonen er i dag, mener utvalget likevel 
hensynet til nærhet til bruker og kommunen taler for at antallet hjelpemiddelsentraler ikke bør 
reduseres. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å vurdere regionalisering eller sentralisering av 
saksbehandlingen av noen særskilte ordninger som krever spesiell kompetanse, slik det allerede er 
gjort på noen områder. I en slik vurdering må det tas hensyn til behovet for brukeroppmøte og 
mulighet for ambulante tjenester.  

12.3  Styring av hjelpemiddelsentralene 
I Agenda Kaupangs gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen196 finner de at hver av de 18 
hjelpemiddelsentralene i dag nesten dekker hele spennet av oppgaver, med unntak av noen få 
funksjoner som er regionalisert eller sentralisert. Organiseringen av hjelpemiddelsentralene varierer 
sterkt. De aller minste hjelpemiddelsentralene har jevnt over to avdelinger, og de aller største 
hjelpemiddelsentralene har fem til seks avdelinger. Agenda Kaupang finner at hjelpemiddelsentralene 
har stor frihet til selv å utforme hvordan tjenesten skal utføres. Eksempler på slik forskjell er 
praktiseringen av brukerpasset. Kun fem hjelpemiddelsentraler opplyser om ordningen på sine 
nettsider. Noen hjelpemiddelsentraler velger å gi brukerne brukerpassbehandling i praksis, dvs. 
muligheten for direkte kontakt med hjelpemiddelsentral og leverandør, uten å gjøre brukeren til formell 

                                                      
196 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 
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brukerpass - bruker. Agenda Kaupang finner videre at det er stor f leksibilitet med hensyn til hvordan de
ulike sentralene selv velger å praktisere sin ro lle som andrelinjetjeneste. Noen lar brukerne henvende
seg direkte til hjelpemiddel sentralen, mens andre har en strengere praktisering der de som regel viser
brukeren til kommunen først. De finner også ulikheter i p raktisering av bestillingsordningen. Det er
fylkesvise forskjeller mellom hvor omfattende denne ordningen er. Tilgjengelig informasjon om
ordningen og hvilke produkter som finnes på den varierer stort i både innhold og format mellom hver
hjelpemiddel sentral. Selv om disse forskjellene isolert set t kan ha gode begrunnelse r, stille r Agenda
Kaupang spørsmål til om det er hensiktsmessig å ha så store ulikheter mellom sentralene .

Mål - og disponeringsbrevene som sendes til de 18 hjelpemiddelsentralene vektlegger i liten grad
utvikling av felles nasjona l praksis for organisering av tjenester og enheter. D et er dermed et stort
handlingsrom for den enkelte leder av en hjelpemiddelsentral til å velge hvordan arbeidet skal
organiseres. Agenda Kaupang mener at e n klarere nasjonal styring av hjelpemiddelområde t vil kreve
styringsparametere som supplerer de parametere som NAV Hjelpemidler og tilrettelegging nå blir styrt
på . Agenda Kaupang vurderer at det per i dag blir ikke tilg j engelige kvantitative data godt nok benyttet
i å utvikle tjenesten.

Agenda Kaupang påpeker videre at det er store forskjeller mellom driftsm idlene hver enkelt sentral får
tild elt. Med utgangspunkt i driftsbudsjettet til hver hjelpemiddelsentral i 2015, fratrukket kostnader til
regionale/nasjonale oppgaver noen sentraler ha r ansvar for (bilsenter, førerhund, funksjonsassistent,
bildetolk og akutt - tolk), tegner det seg et bilde av at det er relativt store forskjeller mellom sentralene.
Disse forskjellene ser også ut til å forsterkes over tid i mangelen av objektive fordelings kriterier.
A genda Kaupang påpeker at forhold som antall eldre, a ntall brukere med komplekse behov og
reiseavstander bør inngå i et grunnlag for å fordele driftsmidlene . Budsjettfordelingen mellom
sentralene er basert på den fordelingen som gjaldt da hjelpe middelsentralene ble innlemmet i
Arbeids - og velferdsetaten i 2006, og har ikke blitt endret siden da. Fordelingen tar f.eks. ikke hensyn
til befolkningsutviklingen i hvert fylke der veksten i stor grad har skjedd i de store byene. Figur 12.1
viser at det er det er de sentralene som har hatt den høyeste befolkningsveksten som også kommer
dårligst ut budsjettmessig.

Figur 12.1 Befolkningsvekst i de ulike sentralenes innbyggerbase, og kr oner per innbygger over
driftsbudsjett 2015, ekskl. nasjonale oppgaver og tolk.

K ilde: Agenda Kaupang, basert på data fra SSB og NAV

I e n undersøkelse som ble gjennomført blant hjelpemiddelsentralenes kommunale
samarbeidspartnere i 2015 ble respondentene spurt om " Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du
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med hjelpemiddelsentralen ? " . Agenda Kaupang sammenstiller disse resultatene med fylkenes
driftsbudsjetter og finner at hjelpemiddelsentraler med mindre driftsbudsjetter per innbygger generelt
scorer dårligere på tilfredshet blant sine samarbeidspartnere , slik de t fremgår av figur 12.2 . De
understreker at s elv om dette ikke nødvendigvis indikerer en kausa l sammenheng, er det en
indikasjon på at tilgjengelige ressurser kan påvirke hvordan samhandlingen fungerer.

Figur 12.2 Andel respondenter (N=1755) som er ganske eller svær t fornøyd med
hjelpemiddelsentralen, og kr oner per innbygger over driftsbudsjett 2015, ekskl. nasjonale
oppgaver og tolk.

Kilde: Agenda Kaupang, basert på NAVs spørreundersøkelse til kommunale samarbeidspartnere

Utvalget mener at det bør legges til rette for at brukerne i større grad skal motta like gode tjenester
ved hjelpemiddelsentralene uavhengig av bosted . Et virkemiddel i så måte er å fordel e driftsmidler
basert på en modell med mer objektive kriterier enn tilfellet er i dag . Utvalget mener også at d et kan
være hensiktsmessig å utvikle bedre styrings statistikk slik at en får mer robuste og sammenli k nbare
data for å måle effekter og resultater av hjelpemiddelsentralenes arbeid. Dataene kan også gi
grunnlag for å utvikle " best practice " ved hjelpemiddel sentralene og sammen med bedre data fra
brukerundersøkelser legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringslæring mellom
hjelpemiddelsentralene . Utenom noen generelle spørsmål knyttet til brukertilfredshet, har vi i dag lite
dybdekunnskap om hvordan brukerne opplever hjelpemiddelformidlingen . S ærskilt gjelder dette
brukere med kompliserte behov. Vi vet f.eks. lite om hvorvidt brukerne opplever å mangle
hjelpemidler, eller eventuelt opplever at de ikke har nytte av de hjel pemidlene de har mottatt. Utvalget
mener at det bør gjennomføres en slik dybdeundersøkelse blant hjelpemiddelbrukerne.

1 2.4 Utvalgets vurderinger
Utvalget mener hjelpemiddelsentralene fortsatt bør tilhøre Arbeids - og velferdsetaten for å sikre god
samordning mellom hjelpemidler, tilrettelegging og øvrige arbeidsrettede tjenester og tiltak i etaten.

Utvalget har også vurdert om antall hjelpemiddelsentraler bør redusere s for å oppnå effektivisering og
styrkede kompetansemiljøer. Dersom man lykkes med å digitali sere veiledningen av brukerne og
samhandlingen mellom kommunene og hjelpemiddelsentralene i større grad , mener utvalget at dette
vil kunne få konsekvenser for hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen på lengre sikt.
Slik situasjonen er i dag, men er utvalget likevel hensynet til nærhet til bruker og kommunen som
førstelinje taler for at antallet hjelpemiddelsentraler ikke bør reduseres. Det kan likevel være
hensiktsmessig å vurdere regionalisering eller sentralisering av saksbehandlingen av noen sæ rskilte
ordninger som krever spesiell kompetanse. I en slik vurdering må det tas hensyn til behovet for
brukeroppmøte og ambulante tjenester .

Utvalget mener videre at det bør legges til rette for at brukerne i større grad skal motta like gode
tjenester ve d hjelpemiddelsentralene uavhengig av bosted , og at det er nødvendig å utvikle bedre
styringsdata som belyser resultater og effekter av hjelpemiddelsentralenes innsats . Det bør vurderes
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å utvikle en bedre budsjettmodell for fordeling av driftsmidler basert på objektive kriterier, og det bør 
innhentes mer dybdekunnskap om brukernes opplevelser av hjelpemiddelsystemet.   
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13 En helhetlig, forenklet og mer effektiv 
hjelpemiddelformidling for brukeren 

Dette kapitlet tar utgangspunkt i brukernes behov for en helhetlig, forenklet og mer effektiv 
hjelpemiddelformidling. Utvalget har valgt å fokusere på formidlingen av de hjelpemidlene og 
tjenestene hvor hjelpemiddelsentralene inngår i formidlingskjeden. Brukerundersøkelsene som 
beskrives i kapittel 7 viser at hjelpemiddelbrukerne generelt sett er relativt fornøyde med 
hjelpemiddelformidlingen i dag. Brukerne mener at hjelpemiddelsentralene bidrar med høy faglig 
kompetanse, at de ansatte stort sett er serviceinnstilte og løsningsorienterte, at det gis gode 
muligheter til utprøving av hjelpemidler, og at det sjelden gis avslag på søknader. Tidsbruk og 
manglende informasjon om både søknadsprosess og tilgjengelige hjelpemidler trekkes derimot frem 
som svakheter i hjelpemiddelformidlingen. Det er store lokale variasjoner mellom kommunene, bl.a. 
knyttet til kompetanse og tilgjengelighet. I tillegg pekes det på manglende digitale løsninger og 
manglende valgfrihet knyttet til hjelpemiddel. Mange brukere opplever lange prosesser for å få tilgang 
til hjelpemidlene. Dette kapitlet tar for seg hvordan formidlingsprosessen fungerer for bruker, og 
utvalget foreslår tiltak for å sikre kvaliteten på hjelpemiddelformidlingen i fremtiden. 

13.1  Kapasitet og kompetanse i formidlingskjeden  
Hjelpemiddelformidling er spesialisert virksomhet som krever tverrfaglig kompetanse. Helhetlig 
kunnskap om funksjonstap, om tekniske hjelpemidler og andre ergonomiske tiltak, om 
formidlingsprosesser og metoder, er en grunnleggende forutsetning for hjelpemiddelformidlingen, så 
vel som effektiv forvaltning av hjelpemidler.197 Faglig kompetanse hos hjelpemiddelsentralene og i 
kommunene er avgjørende for at brukerne skal kunne få gode løsninger tilpasset den enkeltes behov. 
Faglig kompetanse kan også gjøre at behovet løses raskere og med mindre risiko for feil.  

Mange brukere trekker frem at de ansatte ved hjelpemiddelsentralene har høy faglig og teknisk 
kompetanse. Norges Handikapforbunds brukerundersøkelse i 2015198 viser at dette er viktig for 
brukerne, slik at sakene blir løst raskt og med god kvalitet. Flere brukere har positive erfaringer med 
kompetansen ved hjelpemiddelsentralene. Undersøkelsen viser samtidig at det er stor variasjon i 
brukernes vurdering av kompetansen hos fagpersonene. Dette gjelder både holdninger, kunnskaper 
om ulike hjelpemidler og formidling av løsninger.  

Kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet varierer både i kommunene og ved hver hjelpemiddelsentral. 
Dette gir brukerne ulikt tilbud avhengig av bosted. Som nevnt i kapittel 8, er det mange kommuner 
som mangler ergoterapeuter. I mange kommuner er det for liten kapasitet i forhold til behovet, slik at 
det blir lang ventetid for å få sitt behov for hjelpemidler og tilrettelegging vurdert. 

Selv om hjelpemiddelsentralene årlig utfører mange kompetansehevende tiltak for 
samarbeidspartnere, opplever brukerne mangel på kompetanse hos dem som skal bistå dem lokalt. 
Dette gjelder fagpersoner både innen helserelaterte og tekniske fagområder. Flere informanter i 
Agenda Kaupang sin kommuneundersøkelse199 trekker frem at den interne kompetanseutviklingen i 
kommunen er krevende. Utfordringer er bl.a. hyppig utskiftning av ansatte, mange som har 
deltidsstillinger og høyt tidspress som gjør det vanskelig å prioritere kompetansehevende tiltak.  

                                                      
197 Statskonsult (1992) "Utredning av alternativ modell for organisering og finansiering av 
hjelpemiddelformidlingen" 

198 Norsk Handikapforbund (2015) "Rett hjelpemiddel til rett tid" 

199 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 
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Det er kommunen som har hovedansvaret for å gi brukerne nødvendig opplæring i bruk av 
hjelpemidlet. Kommunen har også ansvar for å følge opp bruken av hjelpemidlet for å vurdere behov 
for justeringer, mer opplæring, om hjelpemidlet dekker behovet m.m. Hjelpemiddelsentralen gir 
kommunene bistand og veiledning ved behov. 

Som nevnt i kapittel 7, viser brukerundersøkelser at en stor andel brukere er misfornøyde med 
oppfølgingen etter at hjelpemidlene er levert. Det kan være vanskelig for brukere å forutsi hvilke 
behov de kan ha for oppfølging når de skal ta hjelpemidlet i bruk i sin hverdag. Derfor bør oppfølging 
og evaluering prioriteres, og være tilpasset den enkelte. Manglende kapasitet og tilgang til 
fagpersonell i kommunene er et hinder for å få til en individualisert oppfølging.200 

Utvalget mener det er viktig å sørge for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i kommunene. Ved å gi 
kommunene et økt ansvar for hjelpemiddelforvaltningen, slik utvalgets mindretall foreslår i kapittel 11, 
vil det etter mindretallets vurdering kunne forventes at kommunene gir økt prioritet til 
hjelpemiddelformidlingen. Ergoterapeuter utgjør en svært viktig ressurs i førstelinjetjenesten, og det er 
en stor utfordring at det er for få ergoterapeuter tilgjengelig i kommunene i dag. Knapphet på 
ergoterapeuter i kommunene medfører både lange ventetider for bruker i prosessen med å søke 
hjelpemidler, og mangel på oppfølging og opptrening i bruk av hjelpemidler. Stortinget har bedt 
regjeringen komme tilbake med forslag til lovendring som inkluderer ergoterapikompetanse som en 
lovpålagt tjeneste i kommunene fra 2020.  

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 ble det etablert et kommunalt stimuleringstilskudd på 91 
mill. kroner.201 Målet med tilskuddet er bl.a. at kommunene skaffer seg nødvendig fagkompetanse, 
herunder ergoterapikompetanse. Utvalget støtter dette tiltaket og understreker behovet for ytterligere 
satsinger som bidrar til at det ansettes flere ergoterapeuter i kommunene. 

Hjelpemiddelsentralenes ansvar som kunnskapsaktør må fortsatt utvikles. Med stadig mer avansert 
teknologi på hjelpemiddelområdet er det viktig for å kunne ivareta innovasjon, funksjon og sikkerhet. 
Informasjon, kunnskapsdeling og læring på digitale plattformer vil fremover kunne bidra til at flere 
samarbeidsparter og hjelpere i brukers nærmiljø får økt sin kompetanse. Hjelpemidler og 
tilrettelegging som fagfelt er integrert i hele det kommunale tjenestilbudet – ergoterapeutene utgjør 
bare en liten del. Pleieassistenter og annet omsorgspersonell må bl.a. ha tilstrekkelig kunnskap til å 
betjene hjelpemidlene. Utvalget mener hjelpemiddelsentralene fremover må se på kompetanse i bred 
forstand og tenke nytt rundt digital læring, og det må utvikles systemer som ivaretar digital 
kompetansedeling mellom hjelpemiddelsentral, kommune og bruker. 

13.2  Behov for utvikling av bedre digitale løsninger 

13.2.1 Elektronisk samhandling mellom hjelpemiddelsentralene og kommunene 

Hjelpemiddelsentralene og kommunene samhandler på en lang rekke områder og har i den 
sammenheng omfattende kommunikasjon. Kommunikasjonen omhandler bl.a. generell informasjon, 
råd og veiledning og henvendelser knyttet til bestemte hjelpemiddelsaker, slik som søknad, 
utlevering, retur, vedlikehold og reparasjon.  

På hjelpemiddelområdet er det et krevende grensesnitt mellom stat, kommune, andre 
samarbeidsparter og bruker når det gjelder elektronisk samhandling. Samhandlingen mot 
leverandørene er også til dels ressurskrevende. Det er som oftest en lokal formidler som opptrer på 
vegne av bruker ved å fylle ut søknad og foretar andre henvendelser slik som bestillinger og 

                                                      
200 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 

201 Jf. Prop. 1 S (2016–2017) Helse- og omsorgsdepartementet og Innst. 11 S (2016–2017) 
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serviceordre. Formelt sett er det bruker selv som søker, og underskrift fra bruker selv er nødvendig på 
søknadsskjema. Dette kompliserer og forsinker utvikling av eventuelle elektroniske løsninger. Per i 
dag finnes ikke mulighet for elektronisk innsending av søknader og bestillinger, og for bruker til å 
følge sin egen sak elektronisk. Både kommunene og hjelpemiddelsentralene påpeker at det mangler 
IKT-systemer som støtter og fremmer effektiv og sikker samhandling mellom partene. Det mangler 
innsynsløsninger og enkle muligheter for å bestille service og reparasjon. Det er også begrenset 
tilgang til gode systemer for informasjons- og kunnskapsinnhenting.  

I dag fylles søknader om tekniske hjelpemidler som skal behandles av hjelpemiddelsentralene inn i en 
elektronisk løsning på nav.no. Søknadsskjemaet skal imidlertid skrives ut og sendes som papirpost til 
et sentralt skanning-sentral, slik at det blir registrert inn i Arbeids- og velferdsetatens 
saksbehandlingssystem. Et unntak er søknad om bil, hvor det ble innført en hel-elektronisk løsning i 
2015.  

En stor andel av kommunikasjonen mellom hjelpemiddelsentral og kommune skjer via telefon eller 
epost. Store deler av denne dialogen kunne vært unngått dersom det hadde eksistert bedre digitale 
systemer for samhandling. For eksempel har ikke kommunene anledning til å sjekke elektronisk hva 
som er status og leveringstid på hjelpemidlene de har bidratt til søknad for bruker på. 

Fremtidens hjelpemiddelsystem må være effektivt. Det må være korte veier fra søknad til utlevering, 
det må legges til rette for god samhandling, og behovet for effektive verktøy for kunnskaps- og 
informasjonsdeling vil være stort. Mange prosesser som i dag er manuelle kan automatiseres. Dette 
vil gi raskere og sikrere prosesser samtidig som det vil bidra til at den menneskelige ressursen – 
kompetansen – kan brukes på en bedre måte. Mange brukere vil og kan selv ta ansvar. Med gode 
digitale løsninger vil dette være mulig. 

Utvalget mener det er helt nødvendig med modernisering og forbedringer som kan komme hele 
formidlingskjeden til gode. Utvalget mener at effektiviseringspotensialet med effektive IKT-systemer 
innen hjelpemiddelområdet er betydelig. Det må utvikles elektroniske søknadsprosesser, og 
hjelpemiddelsentralene og kommunene må få felles systemer som bl.a. legger til rette for 
informasjons- og kunnskapsdeling, både mellom hjelpemiddelsentral, kommune og leverandør, og 
ikke minst slik at bruker kan medvirke i egen sak.  

13.2.2 Digital informasjonsdeling og innsyn i egen sak 

En forutsetning for brukermedvirkning er at brukere selvstendig kan få tilgang til informasjon om 
hjelpemidler. Agenda Kaupang peker i sin rapport på at dette er et problemområde. Brukerne skal 
orientere seg i et landskap som omfatter både en stor produktbredde av hjelpemidler og ulike måter å 
forholde seg til forvaltningsapparatet på i alle deler av prosessen (søknad, utprøving, reparasjon 
osv.). Dette er et av områdene hvor brukerundersøkelsene avdekker størst potensial for forbedring. 
Her fremgår det at yngre brukere er mer misfornøyd enn eldre brukere. En mulig tolkning av dette kan 
være at yngre brukere stiller høyere krav til informasjon. Yngre brukere vil også kunne ha mer 
sammensatte behov knyttet til utdanning og arbeidsliv som øker behovet for informasjon. 

En del av brukerne synes det er vanskelig å finne frem til relevant informasjon på nett, og etterspør i 
større grad digitale løsninger. Flere nevner at det ikke er god nok kunnskap i kommunen til å gi den 
informasjonen man trenger. 

Vi kan anta at i tråd med samfunnsutviklingen generelt så vil fremtidens brukere ha større forventinger 
om effektive og raske tjenester, selvbetjeningsløsninger, innsyn og deltakelse i egen sak og de vil 
benytte nettbasert informasjons- og kunnskapsinnhenting. Det finnes i dag kun begrenset mulighet for 
bruker å følge sin egen sak elektronisk via nettstedet nav.no/Mitt NAV. Løsningen egner seg heller 
ikke som en kanal bruker kan henvende seg gjennom. Dette oppleves som problematisk blant 
brukere. På Mitt NAV kan bruker få innsyn i om søknad på hjelpemiddel er innvilget eller behandlet, 
men hvis brukeren har flere søknader inne samtidig er det ikke mulig å skille på disse sakene. For 
saksgangen før innsendelse til hjelpemiddelsentralen eller etter vedtaket på hjelpemidlet, er det ingen 
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elektroniske innsynsmuligheter. Det er et manglende grensesnitt mellom hjelpemiddelsentralenes
utlånsregister og Mitt NAV , og dermed kan bruker ikke få innsyn i opplysninger som handler om f .eks.
bestilling og utlevering av hjelpemidlene. Konsekvensen av dette blir ofte telefonhenvendelser til lokal
formidler, hjelpemiddelse ntral eller leverandør for å få vite status i egen sak.

Ekspertgruppen som gjennomgikk NAV202 mente at dagens brukere av arbeids - og
velferdsforvaltningen har mer kontakt med forvaltningen på trygde - og stønadsområdet enn det de
ønsker og trenger. Dette men te ekspertgruppen skyldtes både usikkerhet om innholdet i tilsendt
informasjon og tilgangen på informasjon. Denne utfordringen , som ble trukket frem som generell for
NAVs brukere av ekspertgruppen, gjelder trolig også hjelpemiddelbrukerne.

Ifølge en undersøkelse utført på hjelpemiddelsentralene i 2015 , er telefon den desidert mest brukte
kanalen for samhandling mellom hjelpemiddelsentralen og bruker/primærhelsetjenesten , slik det
fremgår av figur 13.1 . E - post var den nest mest brukte kanalen. Vanlige spørsmål fra bruker er om
søknad har blitt innvilget eller når hjelpemid let blir levert. Det oppleves som tungvint og tidkrevende
for bruker å måtte ringe inn for å få svar på slike spørsmål, og det er lite effektivt for kommune ne og
hjelpemiddelsentralene å bruke tid på henvendelser som kunne vært unngått med innsynsløsninger.
Flere informanter i undersø kelsen Agenda Kaupang har gjort, trekker frem at denne lite effektive
informasjonsflyten kunne vært unngått med bedre digitale systemer.

Figur 13.1 Kanalvalg i kommunikasjonen mellom hjelpemiddelsentralene og de vanligste
samhandlingsaktørene

Kilde: NAV Trafikkflytundersøkelse 2015

Arbeids - og velferdsetatens kanalstrategi innebærer at brukerne etter hvert som digitale tjenester
bygges ut , skal ha flere mulighete r til kontakt og samhandling med etaten.203 Kontakten skal i større
grad kunne skje på nett. Målet for etatens kanalstrategi er at brukerne skal få tilpasset informasjon,
selvbetjeningsløsninger som gir en fullverdig brukerdialog, forhåndsutfylt informasjon etaten allerede

202 "Et NAV med muligheter", sluttrapport fra ekspertgruppen som har gjennomgått NAV, april
2015

203 Meld. St. 33 (2015 – 2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet
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har om brukeren, veiledning gjennom dialogen, og i mange tilfeller umiddelbare svar på henvendelsen 
eller søknaden.  

Utvalget mener kanalstrategien bør følges opp for brukerne av hjelpemidler, og føre til utvikling av 
digitale løsninger for informasjons- og kunnskapsdeling og dialog. Dette vil gi en mer effektiv 
ressursbruk for Arbeids- og velferdsetaten og vil gi bedre muligheter for brukermedvirkning og gode 
brukeropplevelser. 

13.3  Effektiv saksbehandling og rask levering  
Det påpekes stadig at det er for mange flaskehalser i dagens system for hjelpemiddelformidling. 
Tidsbruk er et av områdene brukerne er minst tilfreds med. I henhold til Norges Handikapforbunds 
brukerundersøkelse i 2015 erfarer hjelpemiddelbrukere ofte at formidlingen tar lang tid. Dette gjelder 
den samlede tiden fra behovet er oppdaget i kommunen, søknad er sendt og frem til hjelpemidlet er 
utlevert til brukeren. Hvorvidt årsaken er lang ventetid i kommunen, lang saksbehandlingstid eller lang 
leveringstid er ikke nærmere kartlagt i undersøkelsen.204  

Samhandlingen mellom hjelpemiddelsentralene og samarbeidspartnere er basert på en kombinasjon 
av manuelle og digitale prosesser. Sakene må gå gjennom mange ledd, mye av saksbehandlingen 
skjer på papir og en del operasjoner gjøres flere ganger. Selv for enkle saker som ikke krever særskilt 
kompetanse, gjelder disse prosessene. 

Bestillingsordningen omfatter enkle og rimelige hjelpemidler. Ordningen er nærmere omtalt i kapittel 
8. Målet med ordningen er enklere saksbehandling og kortere leveringstider. Agenda Kaupang viser 
til at selv om bestillingsordningen forkorter formidlingsprosessen noe ved at sakene ikke skal 
søknadsbehandles, er det fortsatt svært mange ledd i prosessen. Ordningen er i mange tilfeller ikke 
tilstrekkelig for å dekke akutte behov i kommunene. Informanter i en kommune har trukket frem at de 
har opplevd å måtte gi personer utskrevet fra sykehuset korttidsplass på sykehjem fremfor 
hjemmebaserte tjenester, fordi det ikke har vært tilgjengelige hjelpemidler i kommunen. Noen 
hjelpemiddelsentraler og kommuner har løst dette ved å ha fremskutte/eksterne lagre ute i noen av 
kommunene, slik at behovet kan løses der og da. I andre tilfeller kjører hjelpemiddelsentralen ut med 
særskilte leveranser for å dekke akutte behov i kommunen. I en del tilfeller kan det også være at 
kommunen har det nødvendige produktet tilgjengelig på det kommunale korttidslageret. 

Det er usikkert om bestillingsordningen gir en tilstrekkelig grad av forenkling. Et mindretall i utvalget 
har derfor foreslått at det vurderes en annen innretning og ansvarsdeling for hjelpemidler som kan 
kategoriseres som enkle og høyfrekvente hjelpemidler tett knyttet til tjenestene i kommunen. Dette 
forslaget er omtalt i punkt 11.3.  

Dersom mindretallets forslag om å overføre ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler til 
kommunene ikke blir gjennomført, vurderer utvalget det som viktig at det gjøres endringer i 
bestillingsordningen. De administrative rutinene for ordningen bør gjennomgås med sikte på 
forenkling. Videre mener utvalget det bør vurderes om sortimentet som inngår i bestillingsordningen 
bør utvides. Det bør etter utvalgets vurdering søkes å etablere flere lokale lagre i kommunene som 
sikrer rask tilgang på de vanligste hjelpemidlene. Det er viktig at det sikres god tilgang til disse 
hjelpemidlene nær brukeren. Ved å ha disse hjelpemidlene plassert ute i kommunene, kan 
kommunalt ansatte raskt og enkelt ta med seg ulike hjelpemidler hjem til brukeren for å prøve ut og 
dermed gi brukerne en bedre mulighet til å delta i valget av disse hjelpemidlene. En slik form for 
utprøving er mer effektiv enn utprøvingslån fra hjelpemiddelsentralenes lager, og vil mest sannsynlig 
også medføre større treffsikkerhet i valg av høyfrekvente hjelpemidler.  

                                                      
204 Hjelpemiddelsentralenes saksbehandlings- og leveringstider er presentert i punkt 8.3. 
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Utvikling av gode IKT-verktøy, slik det er omtalt i punkt 13.2, vil ha stor betydning for en forenklet 
behandling av disse sakene. IKT-verktøyene må tilpasses slik at det sikrer en enkel, effektiv og god 
samhandling mellom det kommunale og statlige apparatet.  

13.4  Brukermedvirkning og brukerpass           
Hjelpemiddelformidling er en prosess bestående av mange ledd som er knyttet sammen i en kjede. 
For å oppnå et godt resultat er det av stor betydning at det gjennom hele formidlingsprosessen er en 
nær og aktiv samhandling mellom bruker og formidler. Gjennom formidlingsprosessen skal bruker, og 
eventuelt pårørende og hjelper, sammen med fagpersoner finne gode og hensiktsmessige løsninger. 
Det skal legges vekt på brukeres egen kompetanse og behov.  

En brukerundersøkelse på hjelpemiddelområdet fra 2014 viste at 87,5 pst. av informantene var enten 
"svært fornøyd" eller "fornøyd" med mulighetene til å medvirke i valget av hjelpemiddelløsning. I 
Norges Handikapforbunds undersøkelse fra 2015 gis det et mer variert bilde av brukeres erfaringer.205 
Det fremgår på den ene siden at god dialog med serviceinnstilte og løsningsorienterte fagfolk på 
hjelpemiddelsentralen og i kommunen verdsettes høyt blant brukerne. Samtidig vises det til at flere 
brukere erfarer at de ikke blir trodd, respektert eller lyttet til, ikke har innflytelse på valg av 
hjelpemiddel, og opplever at fagfolk ikke forstår hvor viktig hjelpemidlene er for dem. Slike erfaringer 
er knyttet både til hjelpemiddelsentraler og kommuner.206 

Utprøving av mange ulike hjelpemidler er ressurskrevende, både for de lokale formidlerne og 
eventuelt hjelpemiddelsentralene i de sakene hvor førstelinjen trenger bistand i utprøvingen. 
Brukerinnflytelsen kan derfor sies å være avhengig av ressurssituasjonen både i førstelinjen og på 
hjelpemiddelsentralene. Kompetansen i formidlingen vil også medvirke til ulik grad av 
brukerinnflytelse. Jo mer kompetanse formidler har om ulike løsninger, desto større er sjansen for at 
bruker blir presentert for ulike valgmuligheter. 

Muligheter for utprøving og innflytelse på valg av hjelpemiddel er viktig for mange brukere. Valg av 
produkt skal først og fremst begrunnes i brukers behov og ut fra lovverkets bestemmelse om 
rimeligste, hensiktsmessige løsning. Med det som utgangspunkt er rammeavtalene styrende for hvilke 
produkter som først skal vurderes. Der hvor flere produkter er rangert innen samme post, må det 
begrunnes i søknaden hvorfor det eventuelt søkes om et lavere rangert produkt. En godt utfylt søknad 
med gode begrunnelser er viktig for å oppfylle brukers behov for valg av løsning når denne ikke er 
førstevalg i rammeavtalen. Norges Handikapforbunds undersøkelse viser imidlertid at mange brukere 
har negative erfaringer når det gjelder valg av hjelpemiddel. Noen brukere erfarer at 
hjelpemiddelsentralen leverer ut førsterangert produkt, selv om dette ikke dekker behovet. 
Brukermedvirkningen i valg av hjelpemiddel er nærmere omtalt i kapittel 14 om anskaffelsene av 
hjelpemidler.  

Brukerpass er et viktig virkemiddel for å sikre brukermedvirkning. Dette er en avtale som 
hjelpemiddelsentralen kan inngå med brukere som ønsker og er i stand til å ta et større ansvar for sitt 
hjelpemiddelbehov. Ordningen er nærmere beskrevet i kapittel 8.  

Brukerpasset ble innført i 2005 som ledd i et brukermedvirkningsprosjekt i NAV Hjelpemidler og 
tilrettelegging. Ordningen har blitt evaluert som en positiv ordning ved to anledninger.207 Norges 

                                                      
205 Norges Handikapforbund (2015) "Rett hjelpemiddel til rett tid" 

206 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 

207 Lisbet Grut, Reidun Skøyen, Jan Wilhelm Lippestad og Karl-Gerhard Hem (2005) "Evaluering 
av prosjektet Oppgaveløsning og aktiv brukermedvirkning på hjelpemiddelområdet", SINTEF  
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Handikapforbunds undersøkelse fra 2015208 viser at brukerpasset er en god løsning for mange 
brukere. Dette gir økt kontroll over egen hjelpemiddelsituasjon og ventetiden kortes ned. Flere 
brukere har erfart at brukerpasset er nyttig ved utskifting av hjelpemiddel og reparasjoner, og at man 
kan bruke firma ved utprøving og tilpasning fremfor å gå via kommune og/eller hjelpemiddelsentralen.  

Det er til tross for dette mye som tyder at brukerpasset i liten grad blir satset på som ordning. 
Undersøkelsen fra Agenda Kaupang viser at mange aktuelle brukere får lite informasjon om hvordan 
man skaffer seg og tar i bruk brukerpass. Mange brukere vet ikke om de har brukerpass eller ikke, og 
informasjon om hvordan brukerpasset kan benyttes varierer fra fylke til fylke. Tidligere evalueringer 
peker på at ikke alle hjelpemiddelsentraler legger til rette for og informerer om brukerpassordningen. 
Undersøkelsen fra Agenda Kaupang bekrefter dette inntrykket, og det kan fremstå som om 
brukerpasset bevisst underprioriteres.  

Ifølge Agenda Kaupang er det flere forhold både ved rammevilkår og innretning av ordningen som 
gjør at den ikke fungerer optimalt, verken for hjelpemiddelsentralene eller brukerne. De 
hjelpemiddelsentralene som Agenda Kaupang har intervjuet forteller om ulik praksis når det gjelder 
brukerpass. De fleste hjelpemiddelsentralene gir inntrykk av at de gjør lite for å opplyse om eller utbre 
ordningen. Videre oppgis det ved enkelte hjelpemiddelsentraler at brukerpass er en kostnadsdriver og 
et fordyrende element, da brukerne genererer uforutsigbare kostnader i leverandørleddet. Dette skjer 
gjerne i forbindelse med service og reparasjon, som angivelig kunne blitt utført billigere og mer 
effektivt av hjelpemiddelsentralen eller kommunen. Et annet argument er at brukerpasset ikke 
nødvendigvis er i brukernes beste interesse, fordi brukere ved å gå direkte til leverandør kan gå glipp 
av verdifull faglig veiledning, støtte og kvalitetssikring fra kommunen og/eller hjelpemiddelsentralen. 
Til sist opplyser noen hjelpemiddelsentraler at de mener brukers mulighet til å medvirke i egen sak i 
tråd med brukerpassets intensjoner ligger til grunn for tjenesten og brukermedvirkningen og at 
behovet for et konkret brukerpass og en egen brukerpassordning dermed er overflødig. 

Videre har det blitt trukket frem endringer i rammebetingelser som vanskeliggjør at brukerpasset kan 
fungere effektivt. For det første har Riksrevisjonen bemerket at brukere ikke skal ha anledning til selv 
å utløse kostnader for det offentlige. Dette har blitt løst med at brukere må kontakte 
hjelpemiddelsentralen først for et bestillingsnummer før de kan kontakte leverandøren for reparasjon 
og service.  

Den andre rammebetingelsen er et pålegg fra Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
om å sørge for tilfredsstillende opplæring av brukere av elektromedisinsk utstyr, jf. Forskrift om 
håndtering av medisinsk utstyr, som trådde i kraft 1. januar 2014. Som en følge av dette har 
hjelpemiddelsentralene innført rutiner om at de som skal formidle elektromedisinsk utstyr, f.eks. 
elektriske rullestoler og personløftere, skal ha tilfredsstillende opplæring før hjelpemidlet blir søkt om. 
Brukere med brukerpass har i dag ikke mulighet til selv å søke om elektromedisinsk utstyr. Dette 
oppleves som problematisk for brukere som har høy kompetanse om sitt hjelpemiddelbehov og har 
lang erfaring i å benytte elektromedisinsk utstyr. 

Utvalget mener det bør vurderes om ordningen med brukerpass har et større potensiale. 
Brukerpasset er en ordning som kan gi store fordeler for en del brukere. Undersøkelser de siste årene 
peker på at ordningen ikke justeres eller forbedres, og at den ikke tilbys ved alle 
hjelpemiddelsentraler. Utvalget påpeker også at utvikling av bedre digitale løsninger på 
hjelpemiddelområdet kan legge til rette for en digital brukerpassordning som i stor grad kan gi bruker 
større mulighet til å være selvstendig i formidlingen enn i dag. 

Sett i lys av de positive sidene ved brukerpassordningen som har blitt påvist både i tidligere 
evalueringer, i Norges Handikapforbunds kartlegging av brukererfaringer og i Agenda Kaupangs 

                                                      
Else Marie Høyen og Jan Tøssebro (2009) "Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen – En 
evaluering", NTNU Samfunnsforskning AS 

208 Norges Handikapforbund (2015) "Rett hjelpemiddel til rett tid" 
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intervjuer med brukerorganisasjoner og brukere, foreslår utvalget at brukerpassordningen består og 
videreutvikles. En viktig komponent i dette vil som nevnt være utvikling av enkle, digitale 
selvbetjeningsløsninger.  

Utvalget mener det må arbeides mer målrettet med informasjon og kommunikasjon knyttet til 
ordningen, og det må defineres tydeligere prosesser slik at brukerne vet hva de skal forholde seg til. 
Det bør også, slik Agenda Kaupang påpeker209, vurderes om det er riktig og hensiktsmessig å la hver 
enkelt hjelpemiddelsentral selv få avgjøre om de ønsker å tilby brukerpass, og hvordan de ønsker å 
gjøre det.  

Videre bør det vurderes hvordan informasjons- og opplæringsløsningene kan gjøres mer 
brukervennlige. Arbeids- og velferdsetaten må forholde seg til rammebetingelser som krav om 
opplæring knyttet til elektromedisinsk utstyr og statens økonomiregelverk, men utvalget mener likevel 
det kan være rom for mer fleksible løsninger enn de som er gjeldende i dag. Også på dette området 
vil digitale løsninger være en betydelig faktor for forenkling og forbedring. 

13.5  Utvalgets vurderinger  
God tilgang til riktige hjelpemidler og tjenester til rett tid er avgjørende for at personer med nedsatt 
funksjonsevne skal leve et selvstendig liv og delta i samfunnet. Det er en del faktorer i dagens 
hjelpemiddelformidling som kan være til hinder for dette. Utvalget foreslår flere tiltak som kan gi 
brukerne en helhetlig, forenklet og mer effektiv hjelpemiddelformidling i fremtiden. Utvalget mener det 
er særlig viktig at prioriterte områder, slik som hjelpemiddelformidling til barn og unge, og mennesker 
som har behov for hjelpemidler eller tilrettelegging for å komme i arbeid eller stå i arbeid, skal få 
gevinster av de forslagene som blir løftet frem i dette kapitlet. 

Utvalget mener at kommunene må prioriteres med økt kompetanse og kapasitet som førstelinje. Et 
mindretall i utvalget foreslår at et totalansvar for enkle, høyfrekvente hjelpemidler legges til 
kommunene, jf. omtale i kapittel 11.  

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 ble det etablert et kommunalt stimuleringstilskudd på 91 
mill. kroner, som bl.a. skal bidra til at kommunene skaffer seg nødvendig fagkompetanse, herunder 
ergoterapikompetanse. Utvalget støtter dette tiltaket og understreker behovet for ytterligere satsinger 
som bidrar til at det ansettes flere ergoterapeuter i kommunene. 

Det er svært viktig at det utvikles bedre IKT-løsninger på hjelpemiddelområdet, både for å bedre 
samhandling, informasjonsflyt og kunnskapsdeling mellom stat og kommune, og for å ivareta 
brukernes behov for informasjon og medvirkning på en bedre måte. Bedre IKT-løsninger kan gi en 
mer effektiv forvaltning, bedre kostnadskontroll, raskere levering, bedre faglig samhandling, sterkere 
brukermedvirkning og muligheter for innsyn i egen sak. 

Lange formidlings- og saksbehandlingskjeder kan medføre lang ventetid for bruker. Et mindretall i 
utvalget mener en overføring av totalansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler til kommunene 
vil gjøre hjelpemiddelformidlingen mer effektiv og gi kortere ventetider for brukerne. Dersom forslaget 
om å overføre ansvaret for denne gruppen av hjelpemidler ikke blir gjennomført, vurderer utvalget det 
som viktig at det gjøres endringer i bestillingsordningen. Både de administrative rutinene for 
ordningen og sortimentet av hjelpemidler som inngår i ordningen bør vurderes. Det bør videre søkes 
å etablere flere lokale lagre i kommunene som sikrer rask tilgang på hjelpemidler som tildeles med 
høy frekvens. IKT-modernisering er helt nødvendig for å møte fremtidige utfordringer. Dette vil være 
spesielt viktig dersom ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler ikke overføres til kommunene. 
Utvalget erkjenner samtidig at en slik modernisering kan ta tid å få på plass, slik at dette ikke vil være 

                                                      
209 Agenda Kaupang (2016) "Gjennomgang av hjelpemiddelformidlingen – Samhandling og 
organisering på hjelpemiddelområdet", rapport utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og 
sosialdepartementet 
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en løsning med fullgode effekter på kort sikt. Utvalget mener likevel at IKT må prioriteres slik at bedre 
løsninger kommer på plass så snart som mulig. 

Ordningen med brukerpass bør etter utvalgets vurdering videreutvikles og styrkes for å bedre 
brukermedvirkningen i hjelpemiddelformidlingen. Brukerpass bør være et tilbud ved alle 
hjelpemiddelsentralene. Det må arbeides mer målrettet med informasjon og kommunikasjon knyttet til 
ordningen, og det må defineres tydeligere prosesser slik at brukerne vet hva de skal forholde seg til.  
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1 4 Anskaffelser som virkemiddel for en effektiv
hjelpemiddelpolitikk

14.1 Anskaffelser av hjelpemidler
Arbeids - og velferdsetaten inngår avtaler om anskaffelse av varer og tjenester for om lag 10 mrd.
kroner hvert år. Kjøp på hjelpemiddelområdet utgjør over 5 mrd. kroner av dette beløpet. Ansvaret for
anskaffelser i Arbeids - og velferdsetaten er lagt til Økonomi - og styringsavdelingen ved Kon tor for
brukeranskaffelser . Kontoret gjennomfører etatsdekkende anbudsprosesser på vegne av NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging og Arbe ids - og velferdsdirektoratet etter en bestiller/utfører - modell.

En anskaffelse i Arbeids - og velferdsetaten er underlagt l ov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Oslo Economics har fått i oppdrag av ekspertutvalget å vurdere praksisen for offentlige anskaffelser
av hjelpemidler.210 Deres undersøkelse viser at reglene for offentlige anskaffelser blir fulgt innen
anskaffelser av tekniske hjelpemidler. Dette blir understøttet av det faktum at formelle klager på
anskaffelsesprosessene ev avgjort i favør av Arbeids - og velferdsetaten .

Det oppnevnes anskaf felsesteam for hver anskaffelse hvor ansatte fra hjelpemiddelsentralene deltar
sammen med kontor for brukeranskaffelser. Hjelpemiddelsentralene oppnevner selv personer som
skal delta i teamene med erfaring fra produktområdet. De s amme fagpersonene deltar over flere
avtaleperioder for å ivareta kontinuitet. Fagpersonene fra hjelpemiddelsentralene har ansvar for å
innhente produkterfaringer fra hjelpemiddelsentralene og brukerarbeidet og bringe disse erfaringe ne
inn i teamet.

Arbeids - og velferdsetaten har sentrale landsdekkende avtaler på 33 ulike produktgrupper på
hjelpemiddelområdet . Figur 14.1 viser fordelingen på produktgrupper for disse avtalene. På noen
produktområder er det ikke inngått sentrale rammea vtaler , fordi størrelsene på avtalene er under
terskelverdien . Eksempler på slike produkter er visse kognitive hjelpemidler slik som elektroniske
kalendere.

Figur 14.1 Anbudskonkurransenes fordeling på produktgrupper

Kilde: Oslo Economics

210 Oslo Economics (2016) " Vurdering av praksis for offentlige anskaffelser av tekniske
hjelpemidler " , utarbeidet for Arbeids - og sosialdepartementet
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Avtalene på hjelpemiddelområdet har vanligvis en varighet på to år med mulighet for forlengelse i ett 
år pluss ett år. På de fleste områdene forlenges avtalene, slik at de i praksis varer i fire år.  

En anskaffelse innfor hjelpemiddelområdet består som regel av mange underliggende konkurranser. 
26 av de 33 anbudskonkurransene har vært delt inn i ulike poster.   

Ulike typer rammeavtaler kan benyttes i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser. På en del 
poster er det inngått avtale med kun en leverandør. For mange poster blir det derimot inngått avtaler 
med flere leverandører (parallelle avtaler) om det samme produktet. Rammeavtalen gir da en 
fordelingsnøkkel mellom leverandørene og produktene rangeres. 

14.2  Hjelpemidler tilpasset brukernes behov 
Oslo Economics peker i sin utredning på at det er viktig at det offentlige legger til rette for at 
brukernes individuelle behov blir ivaretatt ved anskaffelsene. Et viktig tema er i hvilken grad det er 
mulig å ta hensyn til brukernes personlige preferanser. 

Det er et mål at de nasjonale rammeavtalene inneholder produkter som dekker de fleste brukerbehov. 
For å sikre et godt utvalg, deles hver konkurranse innenfor en hovedproduktgruppe opp i mange 
produktposter. Det tildeles da en avtale per produktpost, eller flere parallelle avtaler per produktpost. 
Når parallelle avtaler benyttes, blir produktene rangert. Brukers behov skal legges til grunn for valg av 
produkt og behovet må begrunnes og dokumenteres dersom det høyest rangerte produktet ikke 
velges.  

Brukerorganisasjonene har uttalt211 at anskaffelsesprosessene kan føre til et smalere produktspekter 
å velge i, bl.a. fordi det innen visse produktgrupper er færre hjelpemidler å velge mellom. Oslo 
Economics peker på at det ikke finnes undersøkelser som direkte måler brukernes oppfatning av om 
brukerbehov dekkes. Undersøkelser som berører temaet avslører ikke stor grad av misnøye blant 
brukerne. Tilbakemeldinger fra brukersiden gjennom intervjuer gjør bildet noe mer nyansert. Ifølge 
tilbakemeldingene begrenses tilgangen på hjelpemidler på en uhensiktsmessig måte av 
anskaffelsesregimet sammenliknet med en situasjon med en konsesjonsordning, hvor alle produktene 
som godkjennes av Arbeids- og velferdsetaten tilbys til brukerne uten rangering. Etaten er forpliktet til 
å følge reglene om offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverkets grunnleggende prinsipper gjør at 
" fritt brukervalg" ikke kan brukes som fordelingsnøkkel i parallelle avtaler.212 

Dersom det ikke finnes noen hjelpemidler med rammeavtale som dekker brukers behov, kan 
hjelpemiddelsentralen søke om dispensasjon for å kjøpe inn andre hjelpemidler som hører til innenfor 
samme produktgruppe. Hjelpemiddelsentralen har da ansvar for å undersøke om produktet 
tilfredsstiller nødvendige tekniske krav. Egen logistikkrutine for hjelpemiddelsentralene beskriver 
hvordan produktkrav skal vurderes, bl.a. ved å se på hvilke krav som ble stilt i anskaffelsen for 
sammenliknbare produkter. Brukerne mener at dispensasjonsordningen er lite kjent og i liten grad 
kommuniseres til brukerne.  

Tabellen nedenfor viser årlig omfang av dispensasjonssøknader for hjelpemidlene som 
hjelpemiddelsentralene håndterer.  

 

 

                                                      
211 NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – Et helhetlig hjelpemiddeltilbud 

212 Oslo Economics (2016) "Vurdering av praksis for offentlige anskaffelser av tekniske 
hjelpemidler", utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet 
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Tabell 14.1 Omfang av dispensasjonssøknader   
 2012 2015 Endring 

Antall brukere 130 000 135 000 4 pst. 

Totalt antall hjelpemidler formidlet 202 532 292 110 44 pst. 

Antall hjelpemidler formidlet per bruker 1,6 2,2 39 pst. 

Antall innvilgede dispensasjonssøknader 843 1 306 55 pst. 

Antall innvilgede søknader per bruker 0,6 pst. 1,0 pst.  

Kilde: Oslo Economics, basert på data fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 

I teorien vil rammeavtalene og dispensasjonsmuligheten gi "full" dekning av brukerbehov. En relativt 
lav grad av dispensasjonssøknader tilsier at rammeavtalene gir god dekning av brukerbehov. Oslo 
Economics viser imidlertid til at dispensasjonsmuligheten er lite kjent, og det bør derfor vurderes om 
hjelpemiddelsentralene og fagfolk i førstelinjen i større grad bør ta initiativ til bruk av dette og 
informere brukerne om denne muligheten i utredningsfasen, i de tilfeller hvor brukerens behov ikke 
blir tilstrekkelig godt dekket i de prisforhandlede alternativene. 

Statistikk viser at produktet som er rangert først i parallelle rammeavtaler i høy grad blir valgt, og bruk 
av annet enn førsterangert produkt skjer kun i 2-5 pst. av innkjøpene. Utvalget har ikke kunnskap om 
at dette er problematisk og om dette er et signal på at brukers individuelle behov ikke er ivaretatt. Det 
kan tenkes at den førsterangerte avtalen oppfyller brukernes behov, men det kan også tenkes at 
brukerne "tvinges" til å velge dette produktet. Uansett bør det være enklest mulig å velge annet enn 
førsterangert produkt. 

14.3  Effektiv priskonkurranse  

14.3.1 Kvalitet kontra pris – gir prispress dårligere løsninger for brukerne? 

Tildeling av kontrakt skjer på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Det er 
anskaffelsesteamene som utarbeider konkurransegrunnlagene, og oppfyllelse av brukerbehov står 
sentralt. Forholdet mellom pris og kvalitet varierer, bl.a. på bakgrunn av produkttypene som anskaffes 
og de foreliggende brukerbehovene. For avanserte hjelpemidler som skal dekke komplekse 
brukerbehov vektlegges kvalitet vist gjennom oppfyllelse av brukerbehov høyt, i noen konkurranser så 
høyt som 80 pst.  

Arbeids- og velferdsetaten evaluerer ikke spesifikt livsløpskostnadene i anskaffelsen, men 
konkurransene innrettes på en slik måte at etatens fastsatte mål for gjenbruk kan nås. For å sikre god 
kvalitet på produktene stilles det bl.a. krav til at produktene er testet og tilfredsstiller kravene i 
relevante produktstandarder. Dette har vist seg å være en god måte å sikre at man får produkter med 
god kvalitet. Videre stilles spesifikke minimumskrav til kvalitet i de enkeltstående anskaffelsene. 
Kravene er basert på kunnskap om produkttypen og erfaringer om hva som er viktige kvalitetskrav. 
Tilbehør og reservedeler skal kunne leveres etter kontraktsperioden slik at hjelpemidlene kan 
repareres, tilpasses og gjenbrukes ved behov.  

Anskaffelsesteamene innhenter erfaringer fra brukerarbeidet og de hjelpemidlene som har vært på 
avtale den siste perioden, og tar med seg denne kunnskapen inn i nye anskaffelser slik at det stilles 
relevante krav og evalueringskriterier i neste konkurranse.  

Utvalget kjenner ikke til at det har vært gjort forskning eller undersøkelser som har hatt fokus på 
kvalitet på hjelpemidlene som forhandles av Arbeids- og velferdsetaten. Utvalget mener at 
innretningen i anskaffelsene i seg selv mest sannsynlig medfører at kvalitetsnivået holdes høyt.  
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Bransjeorganisasjonen Medtek Norge hevder at det er et økt prispress på leverandørene, og at dette 
har bidratt til at brukerne har fått enklere og mindre individuelt tilpassede hjelpemidler.213 Arbeids- og 
velferdsetatens priskrav har ifølge organisasjonen ført til forenkling og stripping av utstyr fremfor 
innovasjon og produktutvikling. 

Oslo Economics mener at konkurransen i hjelpemiddelmarkedet generelt ser ut til å være tilstrekkelig 
og at den bidrar til å holde prisene nede. Konkurranseintensiteten er i stor grad korrelert med den 
kontraktsmessige verdien til avtalene. Parallelle rammeavtaler sikrer at flere leverandører overlever i 
markedet. Samtidig er det hard konkurranse om å bli rangert som nummer 1 i avtalene. 

14.3.2 Forutsigbarhet, kompetanse og mangfold hos leverandørene 

De fleste avtalene inngås med en varighet på to år med opsjon på forlengelse av avtalene i ett år to 
ganger. Hvis man unnlater å bruke opsjonene vil leverandørene oftere få mulighet til å påvirke sin 
posisjon i markedet. Samtidig gjør hyppige produktskifter at hjelpemiddelsentralene og deres 
samarbeidspartnere i mindre grad klarer å bygge opp kompetanse på produktene før nye kommer 
inn, og det blir brukt mer ressurser på opplæring internt og av samarbeidspartnere og videre på 
utskifting av delelagre.  

Anskaffelsene skal sikre effektiv ressursbruk av offentlige midler og rettferdig konkurranse i markedet. 
Arbeids- og velferdsetaten er ofte i en monopolsituasjon på hjelpemiddelområdet. De leverandørene 
som ikke når opp i konkurransen og samtidig ikke er med på et spekter av avtaler, er i en sårbar 
posisjon og risikerer å måtte omstille seg eller nedbemanne virksomheten sin. 
Bemanningsundersøkelser214 blant leverandører har vist at det nedbemannes blant personell som 
bidrar til tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidler, service og kompetanseoverføring. Det kan 
være en utfordring dersom kompetansen hos leverandørene står i fare for å reduseres. 
Hjelpemiddelsentralenes ansatte har mange ulike produkter å forholde seg til, så det kreves mer av 
disse for å holde høy produktkunnskap. 

Oslo Economics viser til at det er et stort mangfold i leverandørnæringen på hjelpemiddelområdet. 
Rammeavtalene blir inngått med både små og store leverandører. Majoriteten av leverandørene som 
det inngås avtaler med, har lang fartstid, idet 70 pst. av leverandørene har mer enn ti års erfaring. 
Rundt 10 pst. av leverandørene er etablert i løpet av de to siste årene før avtaleinngåelse. Det siste 
tyder på at det ikke er et sementert leverandørbilde. Leverandørnæringen mener selv at 
konkurransen er hard, men statistikk viser at det er relativt enkelt å få en avtale. I snitt er det 3,5 
tilbydere per post, og i snitt tildeles det nesten to leverandøravtaler per post. I 30 pst. av 
anbudskonkurransene er det ingen tapere. Arbeids- og velferdsetaten er tilfreds med antall 
leverandører og konkurransen på markedet.215 

14.3.3 Regionalisering av anskaffelsene 

Rammeavtalene er hovedsakelig landsdekkende, dvs. at valgt leverandør skal kunne forsyne alle 
hjelpemiddelsentralene i Norge. Et unntak er på bilområdet (bilombygging), hvor 
hjelpemiddelsentralene organiserer regionale mini-konkurranser. 

Fordelene ved landsdekkende rammeavtaler er bl.a. at brukerne får tilgang til de samme produktene 
uavhengig av bosted, og at det er stordriftsfordeler i administrasjon og logistikk. Landsdekkende 
rammeavtaler kan virke både innovasjonsfremmende og innovasjonshemmende. Større kontrakter gir 

                                                      
213 Medtek Norge(2016) "Hjelpemiddelformidling i Norge"  

214 Medtek Norge (2016) "Hjelpemiddelformidling i Norge" 

215 Oslo Economics (2016) "Vurdering av praksis for offentlige anskaffelser av tekniske 
hjelpemidler", utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet 
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potensielt større avkastning på nyutvikling av produkter, samtidig som mindre leverandører uten 
landsdekkende tilstedeværelse kan ekskluderes fra konkurransen.216  

Mange leverandører mener at bruk av regionale rammeavtaler ville bidratt til mer innovasjon og 
produktutvikling, og ønsker seg mer av dette.217 Sett fra Arbeids- og velferdsetatens side, ville flere 
regionale rammeavtaler medført større administrasjons- og logistikk-kostnader, samtidig som 
brukerne ikke på en enkel måte ville få tilgang til de samme produktene over hele landet. 

14.4  Innovasjon og nye løsninger  
Fornying og innovasjon er viktig for å dekke brukerbehov. Sentrale anskaffelser gjør det mulig for 
Arbeids- og velferdsetaten å jobbe med leverandørutvikling og være en pådriver overfor 
leverandørmarkedet i forhold til innovasjon og produktutvikling. Dette gjøres ved å stille konkrete krav 
til produktgrupper som påvirker og forbedrer kvaliteten på hjelpemidlene.  

Regjeringen har satt økt fokus på anskaffelser i offentlig sektor, bl.a. i "Strategi for økt 
innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser" fra 2013. Hensikten med strategien er å forbedre 
hvordan offentlig sektor foretar innkjøp innenfor rammene av gjeldende regelverk, i form av bedre 
behovsforankring, mer effektiv markedsdialog og økt vekt på livssykluskostnader.  

Nasjonalt program for leverandørutvikling ble etablert som et femårig program 1. januar 2010 med 
mål om å øke kunnskapen om og gjennomføringen av innovative anskaffelser. Programmet 
videreføres i fem nye år, og Arbeids- og velferdsetaten vil fortsette å være partner i programmet frem 
til 2019. Programmet eies av NHO, KS og Difi.  

Nye regler i lov om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 presiserer adgangen til markedsdialog. 
Oppdragsgiver kan bruke markedsundersøkelser for å forberede anskaffelsen og motta råd som kan 
brukes i planleggingen eller gjennomføringen. En forutsetning for å arbeide på denne måten, er at 
aktivitetene ikke skal ha konkurransevridende effekt og at det sikres likebehandling. 

Metodikken for innovative anskaffelser er videreutviklet og implementert som arbeidsmetodikk i alle 
anskaffelsesprosesser på hjelpemiddelområdet. Dette innebærer bl.a. utstrakt dialog med 
leverandørmarkedet og kravspesifikasjoner som er basert på brukerbehov fremfor tekniske 
spesifikasjoner og krav. Før utlysning av anbud, foregår flere aktiviteter i regi av anskaffelsesteamet 
for å kartlegge markedet, slik at eventuelle relevante nyvinninger på markedet ikke blir utestengt fra 
konkurransen.  

Nye produkter som utvikles i avtaleperioden, vil derimot møte utfordringer der det allerede er 
tilsvarende prisforhandlede produkter på avtale. Det har vært pekt på, både fra brukernes 
organisasjoner og leverandørene, at dagens system begrenser tilgangen på gode hjelpemidler, og 
hemmer utviklingen av nye. På de fleste avtalene benyttes mulighetene for prolongering. På noen 
produktområder hvor den teknologiske utviklingen skjer raskt, kan intervaller på fire år bli lite 
hensiktsmessig. Det kan spørres om det i større grad burde vært lagt opp til innovasjon i form av å ta 
inn nye produkter i eksisterende avtaler.  

Innovasjon i offentlige anskaffelser dreier seg ofte om anskaffelse av produkter og tjenester som enda 
ikke eksisterer. Innovasjon kan skje på ulike måter. Mye innovasjon på hjelpemiddelområdet vil skje 
internasjonalt uavhengig av hvordan norske anskaffelser gjennomføres. Noe innovasjon vil også 
kunne skje i Norge. På enkeltområder kan det være viktig at Arbeids- og velferdsetaten stimulerer 
innovasjon særskilt der hvor behovene er særnorske, f.eks. der språk eller klima er viktige faktorer.   

                                                      
216 Oslo Economics (2016) "Vurdering av praksis for offentlige anskaffelser av tekniske 
hjelpemidler", utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet 

217 Medtek Norge(2016) "Hjelpemiddelformidling i Norge" 
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14.5  Administrasjonskostnader 
Hver ny anskaffelse medfører administrasjonsutgifter. Oslo Economics viser til at på 
hjelpemiddelområdet er administrasjonsutgiftene knyttet til innkjøp totalt sett lavere enn snittet i 
Norge, til tross for at det legges ned betydelige ressurser i bruker- og markedsinvolvering og på å 
forebygge og håndtere konflikter.  

PWC har vist at transaksjonskostnader på anskaffelser i Norge generelt sett er 4,1 pst. av 
kontraktsverdien, hvorav 0,7 pst. hos oppdragsgiver og 3,4 pst. hos tilbydere.218  

Arbeids- og velferdsetaten benytter om lag 30-40 årsverk på sitt arbeid med anskaffelser. Dette har 
en anslått kostnad på 26-36 mill. kroner. Tilbyderne har samlet en estimert kostnad på 38 mill. kroner 
årlig, ved 150 timer som gjennomsnittlig timeforbruk per konkurranse. Fordelt på en anskaffelsesverdi 
for hjelpemidler på 5 mrd. kroner årlig, gir dette transaksjonskostnader på under 1,5 pst. av 
kontraktsverdien.  

Tilbydernes administrasjonskostnader synes å være vesentlig lavere på hjelpemiddelområdet 
sammenliknet med andre markeder i Norge. Dette kan skyldes at mange kontrakter er store, og at 
mange leverer flere tilbud, og dermed realiserer stordriftsfordeler av dette. Leverandørene peker 
likevel på at de oppfatter at utarbeidelsen av tilbudsmateriell krever "unødvendig mye" tidsbruk.219 

Alle overganger til nye rammeavtaler krever mye også av hjelpemiddelsentralene og 
samarbeidspartnere. Det forventes at hjelpemiddelsentralene har tilstrekkelig kompetanse om alle 
hjelpemidler på avtale, og innføring av nye produkter medfører opplæring i alle ledd, både internt og 
eksternt. På logistikksiden er det en utfordring å ha både nye deler tilgjengelige, samtidig som deler til 
gjenbrukte og utgåtte hjelpemidler også må være tilgjengelig. 

14.6  Utvalgets vurderinger 
Utvalget vurderer at de sentrale målene i anskaffelsene er god dekning av brukerbehov og høy 
innovasjonstakt, samtidig som statens ressurser utnyttes effektivt, både ved lav pris på innkjøpte 
produkter og tjenester i tillegg til lave administrasjonskostnader.  

Det er ikke mulig å nå alle mål fullt ut i anskaffelsene. I stor grad vil det eksistere konflikter mellom 
ulike mål og hensyn. Oslo Economics viser i sin rapport til at dagens anskaffelser av tekniske 
hjelpemidler skjer på en hensiktsmessig måte. I all hovedsak synes det som om Arbeids- og 
velferdsetaten lykkes i å avveie ulike mål mot hverandre på en god måte, samtidig som de holder seg 
trygt innenfor anskaffelsesreglementet.  

Utvalget vurderer at det ikke er vesentlig effektiviseringspotensial knyttet til anskaffelser av 
hjelpemidler, og vil ikke foreslå endringer knyttet til hvordan de statlig finansierte hjelpemidlene skal 
anskaffes i fremtiden. Utvalget anbefaler fortsatt bruk av parallelle rammeavtaler i så stor grad som 
mulig for å gi brukerne et stort spekter å velge blant.  

Hjelpemiddelsentralene bør vurdere om de har en praksis som godt nok legger til rette for å 
imøtekomme brukeres behov for å velge ikke-førsterangert produkt når situasjonen tilsier det. Det bør 
utvikles klarere kriterier, veiledere og verktøy og det bør gis signaler fra hjelpemiddelsentralene til 
lokale formidlere om at brukere i større grad kan velge produkter fra annet enn førsterangert avtale 
når utredningen peker i den retningen. Det er også viktig at muligheten for dispensasjonssøknader blir 

                                                      
218 PricewaterhouseCoopers (2011) "Public Procurement in Europe: Cost and Effectiveness", 
utarbeidet for EU-kommisjonen mars 2011 

219 Oslo Economics (2016) "Vurdering av praksis for offentlige anskaffelser av tekniske 
hjelpemidler", utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet 
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informert om i de aktuelle formidlingssituasjonene. I opplæring av førstelinjen er det viktig å belyse at 
brukerens individuelle behov for riktig hjelpemiddel skal vektlegges i formidlingsprosessen.  

Videre ønsker utvalget å peke på at det bør vurderes å videreutvikle og øke omfanget av 
innovasjonspartnerskapet med norske leverandører innenfor rådende regelverk. 

Utvalget foreslår at det gjøres undersøkelser over tid som har til mål å avdekke hvordan kvaliteten på 
hjelpemidler påvirkes av innretningene av rammeavtalene. 
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15 Kompetanse- og kunnskapsutvikling som harmonerer 
med fremtidens krav 

15.1  Kompetanse i hjelpemiddelsystemet  
Hjelpemidler skal sikre like muligheter til å delta for alle, uavhengig av funksjon og omgivelser. Norske 
og internasjonale fagmiljø er enige i at formidling av tekniske hjelpemidler bør ses på som en prosess 
hvor bl.a. følgende tema skal inngå: kartlegging, vurdering, bestilling/ anskaffelser, oppfølging og 
evaluering.220 Det er også bred enighet om at hjelpemiddelformidling skal være brukerorientert, ved at 
brukerens ønsker og behov skal være styrende gjennom hele formidlingsprosessen.221 Tilgang på 
kompetente og brukerorienterte fagfolk er essensielt for å nå målet om rett hjelpemiddel til rett tid.   

15.1.1 Kompetanse i kommunene  

Som kjent omfatter kommunenes ansvar alle ledd av formidlingsprosessen, herunder ansvaret for 
hjelpemidler til korttidsbruk og i institusjon (som hovedregel). God kompetanse i kommunene er helt 
avgjørende for en effektiv og robust hjelpemiddelformidling, og for å sikre at brukerne får en god 
tjeneste. Det ble i 2015 tildelt hjelpemidler til om lag 134 500 personer fra hjelpemiddelsentralene. Av 
disse personene var kun om lag 11 pst. i direkte kontakt med en hjelpemiddelsentral i 
utredningsfasen. I tillegg kommer brukere av hjelpemidler som er et kommunalt ansvar. 

Kommunene har i noe ulik grad kompetanse på hjelpemiddelområdet. Som omtalt i kapittel 8 er det 
en del kommuner som ikke har ergoterapeut knyttet til sin virksomhet. Kommunene må kunne sies å 
ha relativt god kompetanse på enklere hjelpemidler – både gjennom sitt generelle formidlingsansvar, 
samt sitt finansieringsansvar for hjelpemidler til korttidsbehov. Hagen-utvalget foreslo en tredobling av 
ergoterapeuter i kommunene for å styrke arbeidet med aktiv omsorg, rehabilitering, velferdsteknologi 
og tekniske hjelpemiddel.222 Som nevnt er Regjeringen nå i en prosess med å innføre 
kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesteloven, og det er anbefalt at bl.a. ergoterapi blir en 
lovpålagt kommunal tjeneste.223 Regjeringen ønsker også å styrke rekruttering, kompetanse og 

                                                      
220 AAATE og EASTIN (2012) "Service delivery systems for assistive technology in Europe", Position 
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fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgssektoren gjennom Kompetanseløft 2020 for å møte 
de fremtidige behovene for kompetanse i kommunene.224 

Samhandlingsreformen var et viktig statlig virkemiddel for å møte omsorgsutfordringene i fremtiden.225 
Det pågår nå en kommunereform for å styrke det lokale selvstyret og gjøre det mulig å løse flere 
oppgaver nærmere innbyggerne. Kompetansebygging er et av mange tiltak i kommunesektoren for å 
møte omsorgsutfordringene som kommer. Samhandlingsreformen legger vekt på tidlig intervensjon 
for å unngå, utsette eller redusere sykdom, og med den nye folkehelseloven er kommunens ansvar 
for å arbeide med nettopp dette nedfelt i lov. Det er et mål at den enkelte skal bli mest mulig 
selvhjulpen i daglige gjøremål.226 Helsetjenesten skal også innebære opplæring i dagliglivets 
praktiske gjøremål dersom det er formålstjenlig. 

En økende tverrfaglighet i kommunehelsetjenesten, sammen med vektlegging av brukermedvirkning 
og helhetlig forståelse av brukers situasjon, vil bidra til gode tilretteleggingsløsninger, men dette kan 
være vanskelig å få til i praksis. Der hjelpemidler skal brukes og følges opp av flere, bør de ulike 
aktørene dele forståelse og arbeide mot samme mål. Gode kommunikasjonsarenaer er sentralt for å 
sikre gode arbeidsprosesser. 

Ved godt tilrettelagte omgivelser kan behovet for individuelle tilrettelegginger reduseres. Mange 
kommuner jobber godt og systematisk med tematikken universell utforming, og har en godt 
fungerende boligrådgivningstjeneste. Dette arbeidet bør fortsette og styrkes. 

15.1.2 NAV Hjelpemiddelsentral 

Kommunene mottar relativt utstrakt opplæring fra hjelpemiddelsentralene. Det avholdes årlig om lag 
450 kurs. Det utvikles stadig flere e-læringskurs som når mange fagpersoner, og i tillegg skjer det en 
stor grad av skulder-til-skulder-opplæring både under utprøving av hjelpemidler og ved tilpasning og 
reparasjon av hjelpemidler. 

Hjelpemiddelsentralene er de sentrale ressurs- og kompetansemiljøene i Arbeids- og velferdsetaten. 
En av utfordringene for hjelpemiddelsentralene er å holde seg oppdatert på den teknologiske 
utviklingen og ha oversikt over løsningsmuligheter for aktuelle brukergrupper til enhver tid. Ved økt 
bruk av velferdsteknologi i kommunene, vil det sannsynligvis bli en økt etterspørsel etter støtte og 
veiledning knyttet til brukergrensesnitt, muligheter og begrensinger ved ulike løsninger.  

Det er god teknologisk kompetanse i de tverrfaglige miljøene på hjelpemiddelområdet som kan 
videreutvikles og styrkes i en nasjonal satsing både på kort og lengre sikt. Det kan tenkes at 
kompetanse om mer avansert teknologi vil bli etterspurt i enda høyere grad enn det er i dag. 

15.1.3  Leverandørene 

Hjelpemiddelleverandørene besitter sentral kompetanse i dagens hjelpemiddelsystem. Det har de 
senere år vært en viss dreining fra kjøp av tjenester fra leverandører mot at hjelpemiddelsentralene 
heller utfører tjenestene selv. Det har vært en styrking av driftsbudsjettene for å få til denne 
dreiningen. Samtidig har dette gitt en vesentlig reduksjon av tjenestekjøpskostnadene slik at det totalt 
sett har gitt en netto kostnadsmessig gevinst. Dette har fått konsekvenser for leverandørene, men har 
samtidig ført til at hjelpemiddelsentralene får et høyere kompetansenivå selv, noe som har vært en 
ønsket utvikling. Det er særlig for de mest kompliserte hjelpemidlene at hjelpemiddelsentralene kjøper 
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tjenester til tilpasning, montering og opplæring. Manglende kapasitet ved hjelpemiddelsentralene skal 
ikke være et argument for å kjøpe tjenesten fra leverandør. 

Hjelpemiddelsentralene samarbeider med leverandørene om å holde kurs for andre 
samarbeidspartnere. Når det f.eks. inngås nye rammeavtaler, avholdes det messer eller kurs hvor 
leverandørene kommer for å vise frem de nye produktene som er på avtale. Det avholdes også 
mange andre typer kurs hvor leverandørene er en viktig bidragsyter.  

Ved mange utprøvinger, enten på hjelpemiddelsentralen eller i brukers nærmiljø, hender det svært 
ofte at både leverandør, rådgiver og tekniker fra hjelpemiddelsentralen er til stede sammen med 
bruker og formidler fra førstelinjen. Dette er viktige arenaer for kompetansedeling mellom leverandør, 
hjelpemiddelsentralens ansatte, bruker og formidler. 

Leverandørene er naturlig nok også sentrale aktører i utvikling av nye produkter – ofte i et samspill 
med hjelpemiddelsentralene, som gjennom sitt arbeid med konkrete saker får kompetanse på 
brukernes behov.  

15.1.4 Nasjonale kompetansemiljø 

Arbeids- og velferdsetaten 
Arbeids- og velferdsetaten etablerte i 2011 et nytt kompetansesenter på hjelpemiddel- og 
tilretteleggingsområdet. Byggesteinene i senteret er bl.a. tidligere spesialenheter for IKT-hjelpemidler 
og NAV Senter for yrkesrettet attføring (SYA). Det overordnede målet med å opprette NAV 
Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse var å imøtekomme krav og utfordringer i Arbeids- 
og velferdsetaten knyttet til større grad av arbeidsretting. Det var nødvendig med økt innsats på 
områdene arbeid og utdanning både i det brukerrettede og det systemrettede arbeidet. 
Kompetansesenteret skulle være en støtte for både hjelpemiddelsentralenes og NAV-kontorenes 
kompetanseutvikling innen fagområdet. Stimulering til økt tverrfaglig samarbeid med andre enheter i 
Arbeids- og velferdsetaten (NAV-kontor, arbeidslivssentrene, arbeidsrådgivningskontorene og 
hjelpemiddelsentralene) var sentrale oppgaver for kompetansesenteret.  

Fra 1. september 2016 ble fagsekretariatet i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og avdeling Innsats 
ved kompetansesenteret formelt slått sammen til en ny nasjonal fagenhet. Den nye enheten skal kun 
arbeide systemrettet og understøtte arbeidet på hjelpemiddelsentralene og i resultatområdet. Enheten 
skal fremme og understøtte utviklingsarbeid i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, koordinere 
informasjonsarbeid, legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, legge til rette for 
samhandling og være en kunnskapsrik samfunnsaktør. Enheten vil bestå av 22-25 medarbeidere. Alle 
brukerrettede tjenester er faset ut av kompetansesenteret og lagt ut til hjelpemiddelsentralene fra 1. 
januar 2017. Målet med dette er bl.a. å styrke den spesialiserte kompetansen lokalt og gjennom dette 
styrke de brukernære tjenestene. 

Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet har ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelsen, samt å følge med 
på utviklingen i helse- og omsorgstjenesten. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og veiledning 
om strategier og tiltak overfor sentrale myndigheter, regionale og lokale myndigheter, 
helseforetakene, frivillige organisasjoner, privat sektor og befolkningen. Helsedirektoratet skal 
sammenstille kunnskap og erfaring i faglige spørsmål og opptre nasjonalt normerende på utvalgte 
områder. 

Direktoratet for e-helse 
Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal koordinering og styring av e-helseområdet. Dette skal 
gjøres i samarbeid med helseforetak, kommuner, myndigheter og interesseorganisasjoner. Oppdraget 
er å realisere digitale løsninger som forenkler og forbedrer helse- og omsorgssektoren. Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og KS.  
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Nasjonalt velferdsteknologiprogram 
Det er et stort potensial i å se på utviklingen av innovative løsninger for å møte fremtidens 
omsorgsutfordringer i sammenheng med hjelpemiddelsystemet. Velferdsteknologi har etter hvert blitt 
stadig mer inkorporert i de kommunale tjenestene gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram – 
Samveis. Programmet har et kommunalt perspektiv, og tjenesteinnovasjon er et sentralt virkemiddel. 
Det er foreløpig noe variasjon mellom kommunene i hvilken grad de har tatt velferdsteknologiske 
løsninger i bruk, men kompetansen i kommunene blir stadig styrket knyttet til bruk av nye, 
teknologiske løsninger. Enkelte kommuner har kommet relativt langt på dette feltet, og det er grunn til 
å tro at kompetansen på dette området vil bli vesentlig styrket i kommunene mer generelt i årene som 
kommer. Det er et mål at velferdsteknologi skal være en integrert del av helse- og 
omsorgstjenestetilbudet innen 2020.  

Regelverk og offentlige støtteordninger setter ofte grenser i forhold til sektorovergripende tjenester og 
løsninger. I fremtiden blir det trolig viktigere å se muligheter og utnytte teknologien på flere arenaer. 
Det er viktig at sektorgrenser ikke begrenser utviklingspotensialet. 

Statped 
Det statlig pedagogiske støttesystemet er et nasjonalt nettverk av spesialpedagogiske 
kompetansesentra som skal bistå kommuner/ fylkeskommuner med å legge til rette for opplæring av 
barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Statped består bl.a. av elleve ulike 
kompetansesentra som arbeider med fagområdene syn, hørsel, språk/ tale kommunikasjon, ervervet 
hjerneskade, læringsmiljø/ problematferd og sammensatte læringsvansker. Kompetansesentrene har 
hjelpemidler og tilrettelegging som en del av sitt ansvarsområde, og det er inngått en intensjonsavtale 
mellom Statped og hjelpemiddelsentralene om samarbeid. 

15.2  Kompetansekrav i fremtiden 
Når man snakker om behovet for et kompetent formidlingssystem for hjelpemidler og tilrettelegging i 
fremtiden, dreier dette seg ofte om antakelsen om at den rivende teknologiske utviklingen utfordrer 
kompetansen i dagens system. Samtidig vet vi at det vil bli flere brukere av hjelpemidler og 
hjelpemiddelsystemets tjenester i fremtiden. Dette setter nye krav til dagens system, og hvordan man 
sørger for å være i forkant av utviklingen. Det er grunn til å tro at både kommuner og 
hjelpemiddelsentraler vil måtte løse fremtidens utfordringer med mindre ressurser per bruker enn i 
dag, samtidig som tilgangen på ny teknologi bare vil øke, og slik sett gi et langt mer komplekst tilbud 
av løsninger. Det vil trolig også være en klar forventning fra fremtidens brukere at man møter et 
kompetent formidlingsmiljø som har god oversikt over alle potensielle løsninger – både i form av 
løsninger man har et finansieringsansvar for, men også løsninger som kan gi en god effekt for 
brukeren uten at det kan klassifiseres som et hjelpemiddel, eller et produkt/ løsning det skal gis 
stønad til. Med stadig mer avansert teknologi på hjelpemiddelområdet er det dessuten viktig å kunne 
ivareta innovasjon, funksjon og sikkerhet. 

Hjelpemiddelområdet er et sammensatt og tverrfaglig felt, der flere aktører har ansvar. Når man 
snakker om kompetanse, og fremtidens kompetansekrav, handler dette om kompetanse flere steder – 
ikke bare i hjelpemiddelsentralene. Som nevnt i kapittel 13 kan informasjon, kunnskapsdeling og 
læring på digitale plattformer fremover bidra til at flere samarbeidsparter og hjelpere i brukers 
nærmiljø får økt sin kompetanse. Pleieassistenter og annet omsorgspersonell må bl.a. ha tilstrekkelig 
kunnskap til å betjene hjelpemidlene. Utvalget mener hjelpemiddelsentralene fremover må se på 
kompetanse i bred forstand og tenke nytt rundt digital læring, og det må utvikles systemer som 
ivaretar digital kompetansedeling mellom hjelpemiddelsentral, kommune og bruker.  

Hjelpemiddelformidling er et komplekst samspill mellom menneske, aktivitet og omgivelser. God 
hjelpemiddelformidling innebærer forståelse for dette samspillet og for endringsprosessene som 
settes i gang når en innfører ny teknologi. På dette feltet er det behov for mange typer kunnskap og 
ferdigheter. Et helt sentralt element for å sikre et robust og godt formidlingssystem for hjelpemidler og 
tilrettelegging i fremtiden, er å sikre en kunnskapsbasert formidlingskjede. 
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15.3  Kunnskapsbasert praksis 
Kunnskapsbasert praksis (KBP) er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og "pasientens ønsker og behov i den gitte 
situasjonen".227 Å arbeide kunnskapsbasert betyr derfor å integrere flere kunnskapsformer.  

For å få til gode tilretteleggingsløsninger, er det nødvendig å gi rom for, anerkjenne og bygge videre 
på kunnskapene, erfaringene og kompetansen til brukere av hjelpemidler og deres nærstående på 
egne behov og egen situasjon. Som tidligere nevnt, bør det vurderes om brukerpassordningen kan gi 
større mulighetsrom enn det dagens ordning legger opp til, slik at kompetente brukere i enda større 
grad kan ivareta egne behov. Retten til å ta valg og medbestemme i 
hjelpemiddelformidlingsprosesser må likevel ikke utelukke rett til faglig veiledning og formidling. 
Tverrfaglig samarbeid med bruker gir grunnlag for å forstå brukers unike situasjon og 
aktivitetsproblemet som man skal løse. Fagpersoner bruker sine erfaringer fra tidligere 
praksissituasjoner, men også faglige modeller, teorier og referanserammer. Skjønn og vurderinger er 
vesentlig i kliniske vurderinger.  

Fagpersoner skal arbeide kunnskapsbasert, og arbeidsgiver er pålagt å gi de ansatte mulighet til å 
delta på nødvendige kurs eller oppdatere seg på andre måter. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 
presiserer at kommunene skal tilrettelegge tjenestene slik at tilstrekkelig fagkompetanse blir sikret. 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-2 tydeliggjør kommunens ansvar for å legge til rette for at de 
ansatte får påkrevd videre- og etterutdanning.  

De siste tiårene har det skjedd en økt vektlegging av systematisk forskingskunnskap som grunnlag for 
praksis. Innen hjelpemiddelområdet har det likevel vært lite forskning, selv om den internasjonale 
forskningen på feltet har økt kraftig i omfang de siste årene. 228 

15.4  Forskning og innovasjon 
Det finnes i dag ingen egen enhet med et overordnet og helhetlig ansvar for forskning og innovasjon 
på hjelpemiddelområdet. Mange ulike aktører har ansvar for forskning innen hjelpemiddelområdet og 
tilgrensende områder. I dette avsnittet beskrives de viktigste miljøene, programmene og overordnede 
strategiene. 

Et viktig prosjekt som er gjort i Norge de siste årene er Sintef-undersøkelsen som oppsummerer 
forskning på området. Undersøkelsen slår fast at forskning på tekniske hjelpemidler er manglende og 
fragmentert.229 

Et annet relevant arbeid på området er Norsk Ergoterapiforbunds Retningslinjer for kunnskapsbasert 
hjelpemiddelformidling. Arbeidet baserer seg på aktuell forskning og erfaringer. Retningslinjene er 
utviklet sammen med eksperter på området, brukerorganisasjoner og samarbeidspartnere ut i fra 
internasjonale standarder.230 

                                                      
227 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Høgskolen i Bergen (2010), i Nils Erik Ness 
(2011) "Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse: Et kunnskapsbasert grunnlag", Trondheim, 
Tapir akademisk 

228 Nils Erik Ness (2011) "Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse: Et kunnskapsbasert 
grunnlag", Trondheim, Tapir akademisk 

Lise Fjeldvik (2009) "Kunnskapsbasert praksis på hjelpemiddelområdet", Ergoterapeuten (7) 

229 Nanna Kurtze og Karl-Gerhard Hem (2009) "Utrednings- og forskningsprosjekt om 
hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og rehabilitering som fag- og forskningsfelt", Sintef 
Teknologi og samfunn 

230 Norsk Ergoterapiforbund (2010) "Retningslinjer for kunnskapsbasert hjelpemiddelformidling" 
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15.4.1 Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsetaten 

Det er per i dag ingen overordnet plan for forskning eller innovasjon i Arbeids- og velferdsetaten eller 
Arbeids- og sosialdepartementet. Holte-utvalget foreslo en strategi for kompetanse, forskning og 
innovasjon, men forslaget er ikke fulgt opp utover at det tidligere har vært diskutert muligheter for en 
slik felles strategi mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Det nasjonale fagenheten under NAV Hjelpemidler og tilrettelegging kan sies å ha et nasjonalt 
pådriveransvar for kompetanseutvikling, og har mange ulike aktiviteter knyttet til dette. Fagenheten 
arbeider selv i liten grad med aktiviteter som kan kalles forskning og innovasjon. Det er imidlertid satt 
av midler til innovasjon av nye produkter og tjenester under NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. For 
2016 var satsingsområdene "Mestring og deltakelse for barn og unge" og "Tilrettelegging i 
arbeidslivet". 

15.4.2 Helse- og omsorgsdepartementet 

HelseOmsorg21-strategien er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi utarbeidet av sentrale 
aktører fra pasientorganisasjoner, sykehus, kommuner, universitets- og høyskolemiljøer og 
næringsliv. Strategien ble overlevert regjeringen 25. juni 2014. Målet med strategien er å skape en 
målrettet og helhetlig innsats for det 21. århundre i verdikjeden fra forskning til innovasjon og 
kommersialisering. Hovedansvaret for oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien ligger på aktørene 
selv gjennom å dra utviklingen fremover og understøtte implementering av strategien i egen sektor 
eller bransje. Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt HelseOmsorg21-rådet, som skal bidra til 
en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien. Rådet skal bidra til å sikre dialog 
og etablere møteplasser for de ulike aktørene. Rådet består av sentrale personer fra 
brukerorganisasjoner, kommunesektoren, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning 
og næringsliv. Rådet bidrar til at offentlige og private aktører og brukere arbeider for å nå 
målsettingene fra strategien. 

I november 2015 la Regjeringen frem en handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien 
som inneholder 40 tiltak på til sammen ti områder. Noen av disse områdene skisseres under. 

Brukermedvirkning i alle ledd av forsknings- og innovasjonsprosessen er satt på dagsorden i 
strategien og handlingsplanen. I tillegg vil Regjeringen la pasienter og brukere få en styrket rolle i å 
identifisere og prioritere hva det skal forskes på gjennom det som er omtalt som "behovsidentifisert 
forskning". De programmene som Helse- og omsorgsdepartementet finansierer gjennom Norges 
forskningsråd skal benytte dette virkemidlet. Alle prosjekter skal også vurderes både for 
forskningskvalitet og nytte for sluttbruker.  

Et annet prioritert område i handlingsplanen er å legge til rette for forskning og innovasjon inn mot de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunene skal i større grad medvirke til og legge til rette 
for forskning og innovasjon, bl.a. innen velferdsteknologi. Departementet har gitt kunnskaps- og 
kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten et nytt samfunnsoppdrag som bl.a. innebærer 
et ansvar for å delta i praksisnær forskning og i relevante forskningsnettverk.  

Det er opprettet fem regionale sentre for omsorgsforskning som har som mandat å styrke praksisnær 
forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra 
til kompetanseheving i omsorgssektoren. Sentrene skal være en nasjonal, regional og lokal ressurs 
innen forsknings- og utviklingsarbeid. Det er et mål at praksisnære forskningsresultater skal komme til 
nytte i kommunene. Sentrene er etablert i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og 
Østlandet. De utgjør et nasjonalt nettverk som koordineres fra Gjøvik (Østlandet). 

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse ble etablert i 1997 med særskilt fokus på demens. 
Senteret er statlig finansiert og er organisert i Helse Sør-Øst under Sykehuset i Vestfold og Oslo 
universitetssykehus. Fagområdene er utvidet, og inneholder nå demens, funksjonshemming og 
aldring, utviklingshemming og aldring og alderspsykiatri. Senteret har bl.a. forsket på kognitive 
hjelpemidler til yngre personer med demens. 
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15.4.3 Forskningsrådet  

Gjennom de regionale helseforetakene og Norges forskningsråd finansierer Helse- og 
omsorgsdepartementet forskning gjennom øremerkede midler. Arbeids- og sosialdepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet finansierer programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og 
velferdstjenester (HELSEVEL), som er et tjenesteprogram som finansierer forskningen innenfor 
velferdstjenestene, barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenesten. Gjennom dette programmet 
skal en legge til rette for en helhetlig tenkning på forskning og innovasjon mellom de ulike 
tjenesteområdene. 

Active and Assisted Living Joint Programme (AAL JP, 2014-2020) er en videreføring av det 
europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Ambient Assisted Living JP (2008-2013). Norske 
myndigheter har besluttet at Norge skal delta i den nye AAL-programperioden. Den norske 
deltakelsen vil forvaltes av Norges forskningsråd.  

AAL-programmets mål er å: 

− Øke tilgjengeligheten til IKT-baserte produkter og tjenester som kan bidra til en aktiv og sunn 
aldring, bedre livskvalitet for eldre og pårørende og økt kvalitet i helse- og 
omsorgssystemene  

− Sikre kritisk masse av europeiske virksomheter som driver anvendt forskning og innovasjon 
av IKT-baserte produkter og tjenester for eldre  

− Stimulere til privat investering og bedre mulighetene for industrialisering og 
kommersialisering gjennom å utvikle felles rammeverk, standarder og retningslinjer  

AAL-programmet er opptatt av sterk brukerinvolvering i prosjektene og god deltakelse fra små og 
mellomstore bedrifter.  

I de tre nye helseforskningsprogrammene som Helse- og omsorgsdepartementet finansierer gjennom 
Norges forskningsråd er det lagt vekt på forskning og innovasjon i kommunene. I tillegg understreker 
handlingsplanen behovet for samarbeid om innovasjon og næringsutvikling.  

15.4.4 Universitet- og høyskolesektoren  

Universitets- og høyskolesektoren er involvert i hjelpemiddelområdet på ulike måter. I tilknytning til 
disse miljøene foregår FoU-arbeid med relevans for hjelpemiddelfeltet. Eksempler på dette er 
utvikling av teknologi til bruk for personer med funksjonsnedsettelse, samfunnsvitenskapelig forskning 
som belyser og utvider forståelse av funksjonsnedsettelse, deltakelse og aktivitet og brukererfaringer 
med hjelpemidler og hjelpemiddelformidling. Implementering og organisering av velferdsteknologiske 
løsninger er andre relevante eksempler. Universitets- og høyskolesektoren bidrar også til å dekke 
kommunenes, hjelpemiddelsentralenes, spesialisthelsetjenestens og andre relevante arbeidssteders 
behov for kompetent fagpersonell. Universitetene og høyskolene utdanner brukerorienterte 
fagpersoner som skal arbeide tverrfaglig. Mange ulike typer kompetanse er relevant på feltet 
hjelpemidler og tilrettelegging. Ytterligere bidrag gjennom relevante master- og videreutdanningstilbud 
vil være med på å heve kompetansen på området.  

15.5  Utvalgets vurderinger 
Utvalget mener at tilgang på kompetente og brukerorienterte fagfolk er essensielt for å nå målet om 
rett hjelpemiddel til rett tid. Utvalget foreslår en satsing på kompetanse som et sentralt ledd i kvalitets- 
og tjenesteutvikling i førstelinjen. Kommunene bør stimuleres til å ansette flere ergoterapeuter. 
Utvalget støtter Regjeringens arbeid på dette området, og understreker viktigheten av ytterligere 
satsinger. 

Med stadig mer avansert teknologi på hjelpemiddelområdet er det viktig å kunne ivareta innovasjon, 
funksjon og sikkerhet. Hjelpemiddelformidling er et komplekst samspill mellom menneske, aktivitet og 
omgivelser. Informasjon, kunnskapsdeling og læring på digitale plattformer vil fremover kunne bidra til 
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at flere samarbeidsparter og hjelpere i brukers nærmiljø får økt sin kompetanse. Utvalget mener 
hjelpemiddelsentralene fremover må se på kompetanse i bred forstand og tenke nytt rundt digital 
læring, og det må utvikles systemer som ivaretar digital kompetansedeling mellom 
hjelpemiddelsentral, kommune og bruker.  

For å få til gode tilretteleggingsløsninger, er det nødvendig å gi rom for, anerkjenne og bygge videre 
på kunnskap og erfaringer. Fagfeltet hjelpemidler og tilrettelegging har etter utvalgets vurdering behov 
for et løft i form av forskning og utvikling i tiden fremover. Dette er et tverrfaglig og tverretatlig område 
med stort potensiale til å få frem ny og nyttig kunnskap. Medisinske og teknologiske perspektiver er 
nødvendige, men ikke tilstrekkelig til å få løftet forståelse for dette feltet. Det er også behov for 
samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning for å synliggjøre og ivareta samspillet mellom 
menneske, teknologi, omgivelse, kultur, samfunn, økonomi og politikk. Dersom en skal fremme 
aktivitet og deltakelse, er det ikke nok å arbeide opp mot enkeltindividet, men en må også rette blikket 
mot samfunnsstrukturer, kultur, sosiokulturelle holdninger, verdier og normer.  

Det er behov for kartlegging av miljøene i Norge som arbeider med teknologi, hjelpemidler, universell 
utforming og velferdsteknologi for å lage en helhetlig plan for å dekke behovet for forskning og 
kunnskap fremover. Det er viktig å få oversikt over hvilke kunnskapshull som finnes på området. Ut 
fra denne kunnskapen bør det utvikles et eget forskningsprogram, eventuelt kan hjelpemiddelområdet 
være en del av et større forskningsprogram.  

Utvalget ønsker å trekke frem flere områder hvor det er aktuelt å stimulere til forskning:  

− Dybdekunnskap om hvordan formidlingssystemet fungerer for brukerne 
− Gode grunnlagsdata/ kvantitative data som måler resultater og effekter (benchmarking)  
− Betydningen av hjelpemidler/ tilrettelegging for å få flere i arbeid 
− Kunnskapsoppsummering av forskning på hjelpemiddelområdet 

Forskningen skal ha et mestrings- og deltakelsesperspektiv, og det kan også være hensiktsmessig at 
det forskes på myter og holdninger på bl.a. temaene funksjonshemming, aldring og teknologi. 

Gode IKT-systemer i hele formidlingskjeden vil som tidligere nevnt bl.a. legge til rette for god 
informasjons- og kunnskapsdeling mellom aktørene. Digital samhandling vil være viktig for 
kunnskapsutviklingen på hjelpemiddelområdet, både gjennom digitale læringsprogrammer, 
umiddelbarhet til informasjon og kunnskap, og ved at brukere kan evaluere prosess og løsning 
digitalt, og på den måten tilføre formidlingssystemet verdifull kunnskap. 

Det må satses på innovasjon og produktutvikling ved å høste av den innovasjonen, produktutviklingen 
og forskningen som foregår internasjonalt, samtidig som nasjonale initiativ og muligheter stimuleres 
og ivaretas. 
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16 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Det fremgår av mandatet at utvalget skal vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene 
på kort og lang sikt av forslagene man fremmer. Minst ett av forslagene til utvalget skal baseres på 
uendret ressursbruk.  

Utvalget vil påpeke at en vurdering av disse konsekvenser må basere seg på en bred 
samfunnsøkonomisk analyse. Som det fremgår, legger utvalget til grunn at det i fremtiden vil bli langt 
flere brukere av hjelpemidler og tilretteleggingstjenester som følge av en aldrende befolkning. Det vil 
således bli en økning i de kommunale og statlige utgiftene i tiden fremover, gitt at det ikke gjøres 
kostnadsdempende grep. Utvalget vil igjen få påpeke viktigheten av at det investeres i hjelpemidler og 
tilrettelegging i årene som kommer. Det vil etter utvalgets vurdering åpenbart være god 
samfunnsøkonomi å øke innsatsen på dette området sammenliknet med dagens nivå. Samtidig vil det 
også være en utfordring å møte det økte kostnadspresset som en aldrende befolkning gir. 

Utvalget foreslår en justering av ansvarsdelingen mellom staten (folketrygden) og kommunene/ 
Husbanken. Gjennom disse forslagene legger utvalget til grunn at kostnadene blir tilsvarende som i 
dagens system, men med en annen ansvarsdeling. Utvalget legger til grunn at 
kommunene/Husbanken kompenseres tilsvarende for det økte ansvaret. Utvalget har ikke funnet 
grunnlag for å kvantifisere størrelsene ved en slik ansvarsoverføring. Forslagene er altså basert på at 
dette vil gi en mer effektiv formidling/ forvaltning, og kan således på sikt gi mindre innsparinger av 
administrativ karakter. Utvalget legger også til grunn at det kan påløpe visse kostnader i 
etableringsfasen, men mener at disse vil spares inn igjen på lengre sikt. 

Utvalget legger videre til grunn at frigjøring av administrative ressurser gjennom mer effektive 
formidlingsprosesser i Arbeids- og velferdsetaten vil gi mer ressurser i etaten til å gi en bedre tjeneste 
til brukere med mer komplekse og sammensatte behov. 

Utvalget har vektlagt betydningen av effektive IKT-systemer. Gode IKT-systemer på 
hjelpemiddelområdet vil ha stor betydning på ressursbruk og målretting av ressurser og de vil kunne 
gi kvalitativt gode styrings- og evalueringsdata som igjen vil være viktig for hjelpemiddelpolitikken i 
fremtiden. 

Utvalget har foreslått at det opprettes et prioriteringsutvalg som skal følge utviklingen på området tett 
– herunder vurdere tiltak som sikrer god kostnadskontroll. Utvalget legger til grunn at utgifter til 
organet dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.  

 

 





På vegne av utvalget bistår Arbeids- og sosialdepartementet med 
utgivelse av rapporten.
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Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunalt Brukerråd   

Møtedato: 24.05.2017 

Sak: 19/17  Arkivsak: 17/434 

 

SAKSPROTOKOLL - HØYRING OM FREMTIDSRETTET HJELPEMIDDELFORMIDLING  

 

Vedtak: 

 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ber kommunen, ved kommunestyre eller 

formannskap, om å avgi høringsuttalelse på Ekspertutvalgets rapport «En mer effektiv 

og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling», med høringsfrist 2. juni.  

Forslaget om å overføre viktige oppgaver, rettigheter, finansiering og faglig formidling 

fra staten til kommunene må avvises.  

Rådet ber derfor om at følgende uttalelse blir vedtatt som høringssvar:  

«Kommunen mener retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge i folketrygden med et statlig 

finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av 

hjelpemidler. Dette vil sikre funksjonshemmede tilgang til nødvendige hjelpemidler på 

alle livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt.  

Retten til hjelpemidler må ikke være avhengig av geografisk bosted og kommune-

økonomi. Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes 

ergoterapitilbud og rehabilitering, utvikle bedre IKT-løsninger og gjøre forenklinger.  
At innbyggere, gjennom folketrygden, er sikret hjelpemidler som kompenserer for funksjonsnedsettelse 

vil ha betydning for et levende lokaldemokrati der alle kan delta.» 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nina Nilsen Espnes Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 17/1279    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKESTED RABBEN RESTAURANT AS 

 

 

Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune godkjenner at Rabben Restaurant AS får utvidet sitt område for serverings- og 

skjenkebevilling til også å gjelde ute på nyoppført platting jfr tegning og bilde. 

Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

Dette kommer som et tillegg til vedtak gjort i Frøya kommunestyre 27.10.16 i sak 16/2687 

 

 

 

Vedlegg: 
 
Søknad fra bevillingshaver datert 02.05.17 

Bilde og tegning over omsøkt område 

 

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret vedtok 27.10.2016 følgende enstemmige vedtak: 

 

Rabben Restaurant AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om Serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) § 3.  

Rabben Restaurant AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin.  

Bevillingene gjelder inne på Rabben Restaurant AS og ute på veranda jfr. tegninger.  

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

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

Eli Kristin Fredagsvik f. 06.09.73 godkjennes som skjenkestyrer.  

Eli Kristin Fredagsvik har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått 

etablererprøven.  

Berit Bachmann f. 22.09.74 godkjennes som stedfortreder med forbehold om at politiet ikke har 

merknader.  

Det tas forbehold om godkjenning fra mattilsynet.  

Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden, 30.09.2020.  

 
Bevilling ble gitt med forbehold om godkjenning fra mattilsynet, og at det ikke kom inn merknad fra 

politiet vedrørende stedfortreder. Begge deler er mottatt og uten merknader. 

 



Siden vedtaket ble fattet er det bygget en ny platting utenfor Rabben Restaurant. Det nye utearealet 

skal benyttes til både servering av mat og alkoholholdig drikke. Det fremgår av den vedlagte tegningen 

at hele plattingen skal tydelig avgrenses med gjerdestolper og tau. 

 
Rabben Restaurant har fått en midlertidig utvidelse av det omsøkte område som gjelder frem til 

Kommunestyrevedtak foreligger. 

 

Vurdering: 

 
På bakgrunn av dette godkjenner Frøya kommune at Rabben Restaurant AS gis permanent utvidelse av 

sin serverings- og skjenkebevilling ute på platting jfr tegning og bilde. Bevillingen gis fra 

kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.09.2020 

 

 

 

 

 



Fra: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Til: Nina Nilsen Espnes [Nina.Nilsen.Espnes@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 03.05.2017 09:27:55 

Emne: VS: Ang søknad om utvidelse av skjenkested 

Vedlegg: rabben restaurant.jpg 

 
 

Fra: elikristin@rabbenmarina.no elikristin@rabbenmarina.no [mailto:elikristin@rabbenmarina.no]  
Sendt: 2. mai 2017 15:16 
Til: Nina Espnes ninan1986@yahoo.no <ninan1986@yahoo.no>; Postmottak 
<postmottak@froya.kommune.no> 
Emne: Ang søknad om utvidelse av skjenkested 

 

Hei Nina 

Viser til bilder sendt i tidligere mail ift utvidelse av uteområde på Rabben Restaurant. I 

bevillingen vi har per i dag er det søkt om servering/skjenking utendørs på platting til ca 20 stk, 

dette ønsker vi å utvide til ca 60-70 stk, jmf bilde/tegning.  

 Mvh 

Eli Kristin Fredagsvik 

Daglig leder Rabben Restaurant AS 

Mob 97068222 

elikristin@rabbenmarina.no 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033 &16  

Arkivsaksnr.: 17/1357    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV OLA AGNAR GRØNSKAG 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Ola Agnar Grønskag innvilges ut fra dette permisjon fra sine verv fra 

kommunestyrevedtak og ut valgperioden.  

 

Edvin August Paulsen trer inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er 

tilbake fra permisjon. Når Vedal er tilbake, vil Halgeir Arild Hammer tre inn 

som fast medlem. 
 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fritak. 

 

Saksopplysninger:   

 
Ola Agnar Grønskag søker om permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune ut 

valgperioden. 

Årsak til søknaden er hans helsesituasjon. 

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

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

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

 

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

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

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

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

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.»  

 

Dersom Ola Agnar Grønskag får innvilget fritak vil:  

 



Edvin August Paulsen tre inn som fast medlem frem til Tove Merete Vedal er tilbake fra 

permisjon. Når Vedal er tilbake vil Halgeir Arild Hammer tre inn som det faste medlemmet. 

 

Flg. nyvalg må forestas dersom fritaket innvilges: 

 

 1. vararepresentant i Formannskapet. 

 Fast medlem i Hovedutvalg for drift. 

 1. vararepresentant i Administrasjonsutvalget. 

 Fast medlem i Trafikksikkerhetsutvalget. 

 Personlig vararepresentant for Arvid Agnar Hammernes i valgnemnd. 

 Kommunens representant i Samarbeidsutvalget ved Dyrøy oppvekstsenter. 

 5. varamedlem i Ankeutvalget. 

 

 

 

 

 



Ola Grønskag
Grønnskagveien 5,
7260 Sistranda

O MÅ! 2017

Ordfører Berit Flåmo

Rådhusgata 25
Postboks 152,
7260 Sistranda

FRITAK FRÅ POLITISKE VERV

På grunn av høy alder og helsesituasjon, søker jeg med dette om fritak frå politiske verv
for resten av valgperioden.

Med vennlig hilsen

'<^l ^y^^t^

OlaAgn^rGrønskag

Sistranda 09.05.2017



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 17/1378    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV TONE MÅSØVAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tone Måsøval innvilges fritak fra sitt politiske verv i Kontrollutvalget fra 01.08.17 og ut 

perioden. 

Som 1. vara for Høyre innvilges hun permisjon i 1. år fra samme dato. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad. 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Tone Måsøval skal flytte ut av kommunen i august 2017, ber hun fritak fra sine politiske 

verv som leder av Kontrollutvalget og som 1. varamedlem for Høyre i kommunestyret. 

 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 

Kap. 2. Kontrollutvalgets sammensetning. Utskifting av medlemmer 

§ 2.Valg og sammensetning 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn 

med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst 

tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 

medlemmer. 

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når 

utvalgets saker behandles 

 

§ 3.Utskifting av medlemmer 



Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 

Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige 

medlemmer i utvalget. 

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:  

 

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal 

nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem  

og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité  

etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."  

 

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 

kontrollutvalget:  

 

«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 

kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær 

for kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for 

regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen 

eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. 

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til 

rådet som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.» 

 

 

Vurdering: 

 

Oppholdet er i første omgang tenkt for 1 år, med mulighet for forlengelse. 

Rådmann vurderer det slik at Måsøval innvilges fritak ut valgperioden som kontrollutvalgets 

leder. I og med at Kontrollutvalget må velges nytt hver gang det er utskifting av medlemmer, 

ser rådmann det som uhensiktsmessig å foreta 3 nyvalg av utvalget i samme valgperiode. 

 

Da hun er folkevalgt som 1. varamedlem for Høyre vurdrer Rådmann at hun gis permisjon i  

1. år fra 01.08.17. Om oppholdet skulle bli lengre kan hun søke om utvidelse av permisjon når 

det er aktuelt. 

 

Om Tone Måsøval innvilges fritak må: 

 

 Nytt kontrollutvalg velges. 

 Opprykk av varamedlemmer 

 

 

 

 

 



-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Tone Måsøval  
Sendt: 11. mai 2017 15:05 
Til: Siv-Tove Skarshaug 
Emne: Fritak politiske verv 
 
Da jeg og min familie flytter til Island i august, ber jeg om fritak fra mine politiske verv, som leder for 
kontrollutvalget og varamedlem for kommunestyret. Oppholdet er tenkt i første omgang et år, men 
muligheten for ytterligere et år er svært mulig, jeg ønsker derfor fritak ut perioden. 
 
Vennlig hilsen 
Tone Måsøval 
 
Sendt fra min iPad 
 



Postadresse: Besøksadresse: 
 Herredshuset Telefon:  
7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 16.10.2015 
Sak: 111/15  Arkivsak: 15/1417 
 
VALG AV KONTROLLUTVALG  
 
Vedtak: 
 
MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER 
Tone Måsøval Espen Håvard Hauan 

Kirsten Dragsnes Gustav Jevik 

Helge Borgen Anne Katrine Finne 

Laila Wedø Harry Osvald Hansen 

Sten Arntzen Bjørnar Inge Espnes 

  
Som leder velges: Tone Måsøval.     Enstemig   
Som nestleder velges: Helge Borgen    Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 
 

 
 
 
 
 
Behandling: 
Kommunestyrets behandling i møte 15.10.15: 
 
Ap og Sv fremmet følgende forslag til nestleder i Kontrollutvalget:   
Helge Borgen 
Sp fremmet følgende forslag til nestleder i Kontrollutvalget: 
Sten Arntzen 
 
Votering: 
Helge Borgen ble valgt med 13 mot 10 stemmer avgitt av Sp, Frp, V og H 
Sten Arntzen falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og Sv. 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1500    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1501    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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