MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Formannskapet
Formannskapssalen
20.05.2019
Tid: 16:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til
møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.
I forkant av møtet vil det bli avholdt generalforsamling i Karmøy Kino AS og Solstein AS.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

63/19

19/1833
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET
29.04.2019

64/19

19/1964
SØKNAD OM FINANSIELL GARANTI - STIFTELSEN UNI
RESEARCH POLYTEC AS

65/19

13/1189
146/253 - TOMT PÅ BØ INDUSTRIOMRÅDE - HAUGALAND
BYGGKJØP AS/HAUGALAND INDUSTRI AS

66/19

19/2047
REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 20.05.2019

67/19

19/2046
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 20.05.2019

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 20.05.2019
Tid : Kl. 16:00-17.31
Funksjon

Navn

Parti

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Nilsen Jarle
Hult Robin
Andersen Svanhild Irene L.
Ferkingstad Anne
Knutsen Leif Malvin
Ve Siv Elin
Grønningen Tor Asle
Simonsen Aase
Gaard Tor Kristian
Borg Susan Elin
Døsen Pål Andre
Jordåen Magnar

AP
AP
AP
AP
KRF
SP
SP
H
H
UA
KRF
V

Varamedlem
Varamedlem

Vilhelmsen Vidar Vilhelm
Andersen Svein H.

H
AP

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Referent:

Fremmøte
Inhabil i sak 64/19

Forfall
Forfall

Møtte for Grønningen Tor
Asle
Møtte for Simonsen Aase
Møtte for Nilsen Jarle i sak
64/19

11. 2 forfall. 2 varamedlemmer møtte.
Rådmann, stabssjef, personalsjef, økonomisjef, teknisk sjef, helseog omsorgssjef, oppvekst- og kultursjef og fung.
formannskapssekretær

Fungerende formannskapssekretær

Utlagt på representantenes bord:
- Notat vedrørende oversendelsesforslag 4 – kommunestyresak 25/19 Lindøy friluftsområde
fremsatt av Levinsen (SV)
- Notat vedrørende oversendelsesforslag 5 – kommunestyresak 25/19 Lindøy friluftsområde fremsatt av Eriksen
(KrF)

Innkalling godkjent. Saker meldt under Eventuelt. Saklisten deretter godkjent.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.
Saknr. 63/19
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Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 29.04.2019.

Saknr. 64/19
SØKNAD OM FINANSIELL GARANTI - STIFTELSEN UNI RESEARCH POLYTEC AS

Behandling:
Nilsen (AP) redegjorde for sitt verv som styremedlem i stiftelsen Uni Research Polytec AS
og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 (1) nr. 3.
Nilsen fratrådte.
Knutsen (KrF) tiltrådte som møteleder.
10 representanter til stede.
Knutsen (KrF) innstilte på at Nilsen (Ap) var å anse som direkte inhabil etter fvl. § 6 (1) nr.
3.
Nilsen ble enstemmig vedtatt inhabil.
Andersen (Ap) tiltrådte.
11 medlemmer til stede.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Andersen (Ap) fratrådte.
Knutsen (KrF) fratrådte som møteleder.
Nilsen (Ap) gjeninntrådte.
Vedtak:
1. Karmøy kommune stiller simpel garanti til Uni Research Polytec AS for 400 000 kroner.

2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører senest etter 3
år.
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3. Rådmannen gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende
dokumenter i denne forbindelse.

4. Alle vedtak i punktene over forutsetter at Haugesund kommune stiller samme garanti til
Uni Research Polytec AS, 400 000 kroner med inntil 3 års varighet.
Saknr. 65/19
146/253 - TOMT PÅ BØ INDUSTRIOMRÅDE - HAUGALAND BYGGKJØP
AS/HAUGALAND INDUSTRI AS

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune frafaller retten til tilbakekjøp av eiendommen gnr. 146, bnr. 253,
herunder frafaller Karmøy forkjøpsretten og retten til å godkjenne kjøpesummen forut for
et salg. Karmøy kommunes rettigheter etter kjøpekontraktens pkt. 7 og 8 frafalles således i
sin helhet.

Saknr. 66/19
REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 20.05.2019

Behandling:
Gaard (H) stilte følgende spørsmål under referatlistens punkt 5:
Brann IKS
1) Er det gjort noen forsøk på å få Haugesund til å melde seg inn igjen?
2) Hvilke ekstrakostnader vil Haugesund sin utmelding få for Haugaland Brann IKS
(drift/bygging/stasjonering)?
3) Hvilke deler av Haugesund vil Haugaland Brann IKS være 1. responder? Hva vil det koste oss?
4) Har Karmøy kommunestyre fått tilstrekkelig informasjon om dette?
Spørsmålene er mottatt og vil bli besvart i et notat ved et senere møte.

Hele referatlisten ble enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Møtereferat fra S1-2019 for Haugalandspakken
Til etterretning.
2. Referat Generalforsamling Storhall Karmøy AS 09.04.19
Til etterretning.
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3. Protokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne –09.04.2019
Til etterretning.
4. Protokoll fra eldrerådet – 09.04.2019
Til etterretning.
5. Protokoll – Representantskapsmøte Haugaland Brann og Redning IKS 26.04.2019
Til etterretning.
6. Skatteinngang - April 2019
Til etterretning.
7. Nasjonal kampanje mot drukning
Til etterretning.
8.

Vedtak om konsesjon for å drive Haugesund lufthavn, Karmøy
Til etterretning.

HØRINGER
A: HØRING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM
NASJONAL RETNINGSLINJE FOR PARAMEDISIN
Til etterretning.
B: HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED FORSKRIFTER
(NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER)
Til etterretning.
C: HØRING – FORSLAG OM INNFØRING AV MELDEPLIKT FOR
SHEWANELLAINFEKSJONER OG VIBRIOINFEKSJON
Til etterretning.
D: HØRING – SÆRGJENNOMGANG OM INTERNKONTROLL. OPPFØLGNING AV NY
KOMMUNELOV
Til etterretning.
E: HØRING – NY FORDELINGSNØKKEL TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Til etterretning.
F: HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN,
EIERSEKSJONSLOVEN OG BURETTSLAGSLOVA
Til etterretning.
G: HØRING PÅ REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT
Til etterretning.
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Saknr. 67/19
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 20.05.2019

Behandling:
1. Notat vedrørende oversendelsesforslag 4 – kommunestyresak 25/19 Lindøy
friluftsområde
fremsatt av Levinsen (SV):
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2. Notat vedrørende oversendelsesforslag 5 – kommunestyresak 25/19 Lindøy
friluftsområde fremsatt av Eriksen (KrF):
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3. Knutsen (KrF) ønsket å fremme følgende forslag om fellesutsendelse av valgmateriell på
vegne av (KrF, AP, SP og V) og ba om at forslaget ble tatt opp til realitetsbehandling:
Formannskapet vedtar å bevilge 100 000 kr til delfinansiering av distribusjonskostnadene ved
utsendelse av valgmateriell for partiene. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonspost.
Behandling:
Saken ble enstemmig tatt opp til realitetsbehandling.
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Forslaget fremsatt av Knutsen (KrF) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar å bevilge 100 000 kr til delfinansiering av distribusjonskostnadene
ved utsendelse av valgmateriell for partiene. Bevilgningen belastes formannskapets
disposisjonspost.
4. Gaard (H) stilte spørsmål vedrørende omorganisering i helse og omsorg:
Etter det jeg har greit å finne ut av ble organiseringen av HO initiert av Administrasjonen etter at
det ble nedsatt en arbeidsgruppe.
Orienteringssak til Administrasjonsutvalget feb 2015.
1) hvorfor ble ikke formannskapet og fagutvalget forespurt mht en så omfattende omorganisering?
2) hva har denne om-organiseringen kostet i tid og penger?
3) Når ble den evaluert?
4) Hvem sitter med ansvaret for prosessen?
Umiddelbart forslag til innsparing:
Åpne omsorgshotellplassene for de 4 friskeste avlastningspasientene på Vea med umiddelbar effekt.
Mht. rapport fra KPMG:
Når kan man regne med at analyseredskapene er på plass? Får man disse resultatene av disse
presentert i HHO og formannskap om posisjonen ikke ønsker dette jfr. Forrige kommunestyre.
Jeg ønsker en oversikt over kjørt km i hjemmetjenesten siste 5 år.
Oversikt over tildelte timer i samme periode.
Kostnad i samme periode.
Barnevern:
Kostnadsoversikt
Antall saker som ankes videre i rettssystemet og kostnader pr sak.

Spørsmålene ble oversendt administrasjonen og besvares i et senere møte.
5. Borg (UA) viste til at hovedutvalg helse og omsorg har etterlyst tall på hvor mye man har
tjent på færre soner, herunder hvor mange flere brukere man nå rekker over med
effektiviseringen i forhold til tidligere.
Ordføreren orienterte om at man nå har fått flere brukere/pasienter i kommunen generelt,
folk lever lengre og det er et større behov for ulike tjenester. For å opprettholde denne
utviklingen må man ha effektiviseringstiltak. Effektiviseringsgevinsten vil kunne måles på
enkeltområde og ikke på andre områder.
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6. Besvarelse av oversendelsesforslag 6 – kommunestyresak 30/19 Referatlisten punkt 7 –
fremsatt av Thorheim (UA):
Kommunestyret ber om en orientering om prosjektet «Bygging av dobbel idrettshall og riving av eksisterende
Åkrahall», der en sammenligner vinnende pristilbud gitt til Åkra Idrettslag som byggherre fra GL
Prosjektservice (minus riving eksisterende hall) med vinnende pristilbud gitt av samspillsentreprenør Veidekke
der Karmøy kommune er byggherre.
Utbyggingsareal i de to nevnte tilfeller skal sammenlignes vedr inngitt pristilbud.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket da svaret inneholdt forretningsmessige forhold jf. fvl. §
13 (1) nr. 2.
Kort oppsummert svar på spørsmålet fremsatt av Thorheim (UA):
Tilbudene det bes om at sammenlignes angår to ulike prosjekter med ulikt innhold.
Tilbudet er videre gitt på ulike tidspunkt og i ulike markedssituasjoner. Det kan derfor
vanskelig sammenlignes.
Etter orienteringen fra rådmannen ble møtet åpnet, og avsluttet på vanlig måte.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/1833

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

20.05.2019

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 29.04.2019

Forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 29.04.2019.

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 29.04.2019
Tid : Kl. 16:00 – 18:17
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Nilsen Jarle
Hult Robin
Andersen Svanhild Irene L.
Ferkingstad Anne
Knutsen Leif Malvin
Ve Siv Elin
Grønningen Tor Asle
Simonsen Aase
Gaard Tor Kristian
Borg Susan Elin
Døsen Pål Andre
Vilhelmsen Vidar Vilhelm
Hystad Margaret Elin

Parti
AP
AP
AP
AP
KRF
SP
SP
H
H
UA
KRF
H
H

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

11

Referent:

Fungerende formannskapssekretær

Fremmøte

Forfall
Forfall

Møtte for Simonsen Aase
Møtte for Gaard Tor
Kristian

Rådmann, stabssjef, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse og
omsorg, kommunalsjef oppvekst og kultur og fungerende
formannskapssekretær

Utlagt på representantenes bord:
- Svar på oversendelsesforslag 2 og 3 fra kommunestyresak 19/19
Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2018 – fremsatt av Hystad (H).
- Svar/orientering på oversendelsesforslag 7 fra kommunestyresak 31/19
Eventuelt – fremsatt av Borg (UA) vedrørende Austre Karmøyveg –
trafikksikkerhet.
- Notat vedrørende utfordringer knyttet til parkering ved Haugesund
Lufthavn

I forkant av møtet orienterte budsjettsjef Øystein D. Hagerup om budsjettoppfølgning:
Håndtering av økte utgifter og inntekter jf. sak 46/19.
Representanten Borg (UA) ble forsinket grunnet annen møtevirksomhet og tiltrådte under
budsjettsjefens orientering.
Innkalling godkjent. Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 44/19
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 01.04.2019
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 01.04.2019.
Saknr. 45/19
OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 25.03.2019
Behandling:
Oversendelsesforslag 1 - kommunestyresak 19/19 Budsjettoppfølging investering 3. tertial
2018 – fremsatt av Hystad (H):
Oversendelsesforslaget enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.
Oversendelsesforslag 2 og 3 – kommunestyresak 19/19 Budsjettoppføling investering 3.
tertial 2018 – fremsatt av Hystad (H):
Oversendelsesforslaget ble besvart av rådmann i møtet med følgende fremlagte notat:
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Svaret og notatet fra rådmannen ble enstemmig tatt til etterretning.
Oversendelsesforslag 4 – kommunestyresak 25/19 Lindøy friluftsområde – fremsatt av
Levinsen (SV):
Oversendelsesforslaget enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.
Overendelsesforslag 5 – kommunestyresak 25/19 Lindøy friluftsområde – fremsatt av
Eriksen (KrF):
Oversendelsesforslaget enstemmig oversendt rådmannen uten realitetsbehandling.
Oversendelsesforslag 6 – kommunestyresak 30/19 Referatlisten punkt 7 – fremsatt av
Thorheim (UA):
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Oversendelsesforslaget enstemmig oversendt rådmannen uten realitetsbehandling.
Oversendelsesforslag 7 – kommunestyresak 31/19 Eventuelt – fremsatt av Borg (A):
Oversendelsesforslaget ble besvart av rådmann i møtet med følgende fremlagte skriv:

Notat utarbeidet av rådmann enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
Oversendelsesforslag 1:
Oversendelsesforslaget enstemmig oversendt rådmannen uten realitetsbehandling.
Oversendelsesforslag 2 og 3:
Notat utarbeidet av rådmann enstemmig tatt til etterretning.
Oversendelsesforslag 4:
Oversendelsesforslaget enstemmig oversendt rådmann uten realitetsbehandling.
Oversendelsesforslag 5:
Oversendelsesforslaget enstemmig oversendt rådmannen uten realitetsbehandling.
Oversendelsesforslag 6:
Oversendelsesforslaget enstemmig oversendt rådmannen uten realitetsbehandling.
Oversendelsesforslag 7:
Notat utarbeidet av rådmann enstemmig tatt til etterretning.
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Saknr. 46/19
BUDSJETTOPPFØLGING: HÅNDTERING AV ØKTE UTGIFTER OG INNTEKTER
Behandling:
Hystad (H) foreslo følgende nye tilleggspunkt 4, 5 og 6:
4. Barnevernssprekk? Kontroller innsettes før gjennomgang av kostnader blant annet leieavtaler,
beredskapshjem, kurs, reisekost, frikjøp etc.
5. Det innføres et forsøksprosjekt med å utsette hjelp i hjemmet i sone 5 til private tjenesteytere i
henhold til fritt brukervalg.
6. Gjennomgang av vedtak i forhold til 25% «slingring» før en gjennomgår vedtak på nytt. Sett også i
forhold til digitaliseringsgevinst.
Knutsen (KrF) foreslo:
Forslag til nytt punkt 4 og 5 fremsatt av Hystad (H) oversendes rådmann uten
realitetsbehandling.
Hystad (H) ønsket å opprettholde sitt forslag.
Knutsen (KrF) foreslo følgende endringsforslag punkt 2:
Punkt 2 bokstav a endres til følgende:
a.

Det iverksettes et mål om 5 prosent reduksjon i utført tid i løpet av 2019 i forhold til
prognose innen følgende områder:
Kort- og langtidsopphold i institusjon
Hjemmetjenester
Heldøgns omsorgsboliger

Punkt 2 bokstav d endres til følgende:
d.

Tiltaket styrking av fysioterapitilbudet i institusjon utsettes og revurderes i budsjett
2020, og tilhørende midler omdisponeres til andre formål innenfor tjenesteområde 8
Omsorg.

Punkt 2 bokstav f endres til følgende:
f.
Karmøy kommunestyret tar til orientering etablering av dagtilbud ved Vea
sykehjem, gjennom omdisponering av overskytende kapasitet andre steder.

Avstemmingen ble foretatt punktvis med de forslag som er kommet inn.
Innstillings forslag til punkt 1 enstemmig vedtatt.
Knutsen (KrF) sitt endringsforslag til punkt 2 bokstav a enstemmig vedtatt.
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Innstillings forslag til punkt 2 bokstav b enstemmig vedtatt.
Innstillings forslag til punkt 2 bokstav c enstemmig vedtatt.
Knutsen (KrF) sitt endringsforslag til punkt 2 bokstav d enstemmig vedtatt.
Innstillings forslag til punkt 2 bokstav e enstemmig vedtatt.
Knutsen (KrF) sitt endringsforslag til punkt 2 bokstav f enstemmig vedtatt.
Innstillings forslag til punkt 3 enstemmig vedtatt.
Hystad (H) sitt forslag til nytt punkt 4 fikk 3 stemmer og falt (H 2, UA 1).
Hystad (H) sitt forslag til nytt punkt 5 fikk 3 stemmer og falt (H 2, UA 1)
Hystad (H) sitt forslag til nytt punkt 6 fikk 3 stemmer og falt (H 2, UA 1)
Vedtak:
1. I budsjettskjema 1A gjøres det følgende endringer:
Inntekter fra skatt på eiendom økes med 9 mill. kroner.
Inntekter fra Renteinntekter og utbytte økes med 45 mill. kroner.
Til ubundne avsetninger (disposisjonsfond) økes med 21 mill. kroner.
I budsjettskjema 1B gjøres det følgende endringer.
Ramme for tjenesteområde 8 Omsorg økes med 33 mill. kroner.
2. Innenfor tjenesteområde omsorg vedtas følgende tiltak:
a. Det iverksettes et mål om 5 prosent reduksjon i utført tid i løpet av 2019 i
forhold til prognose innen følgende områder:
Kort- og langtidsopphold i institusjon
Hjemmetjenester
Heldøgns omsorgsboliger
b. Det gjøres følgende endringer i brukerbetaling for praktisk hjelp:
i. Med virkning fra 1.8.2019 økes timepris til 432 kr/time for personer
med inntekt mellom 2 og 3 G.
ii. Med virkning fra 1.8.2019 økes timepris til 532 kr/time for personer
med inntekt over 5 G.
iii. Med virkning fra 1.8.2019 økes makstak per måned til 1343 kr/mnd
(personer med inntekt mellom 2 og 3 G), 2688 kr/mnd (3-4 G), 3655
kr/mnd (4-5 G) og 4515 kr/mnd (over 5 G)
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iv. Krav til økt bruk av tekniske hjelpemidler før vedtak om praktisk hjelp
innarbeides i kommunens rutiner.
c. Rådmannen gis fullmakt til å regulere antall ekstrasenger ved Norheim BBH
for å minimere antall overliggerdøgn.
d. Tiltaket styrking av fysioterapitilbudet i institusjon utsettes og revurderes i
budsjett 2020, og tilhørende midler omdisponeres til andre formål innenfor
tjenesteområde 8 Omsorg.
e. Kommunestyret tar til orientering at det jobbes med en mulig sak om
ytterligere funksjonsfordeling.
f.

Karmøy kommunestyret tar til orientering etablering av dagtilbud ved Vea
sykehjem, gjennom omdisponering av overskytende kapasitet andre steder.

3. Karmøy kommunestyre tar redegjørelse for utfordringer og tiltak innen oppvekst- og
kultur, teknisk, barnevernstjenesten og stab til orientering.

Saknr. 47/19
EKSTRABEVILGNING TIL AVALDSNES KIRKE
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar en ekstrabevilgning på kr. 5,2 millioner ekskl. mva. til
rehabiliteringen av Avaldsnes kirke. Bevilgningen utbetales som tilskudd til kirkelig fellesråd
som investeringstilskudd. Ny total bevilgning til prosjektet fra kommunen blir da på kroner
23,88 millioner ekskl. mva.
2. I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer: Budsjett for P586 Avaldsnes kirke –
restaurering økes med kroner 5,2 millioner.
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer: Bruk av avsetninger (ubundet
investeringsfond) økes med 5,2 mill. kroner.

Saknr. 48/19
GJELDENDE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER
Behandling:
Nilsen (Ap) foreslo å endre tittelen til «Nye vedtekter kommunale barnehager».
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Nilsen (Ap) og Ve (Sp) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 (2).
Representantene fratrådte.
9 representanter til stede.
Knutsen (KrF) tiltrådte som møteleder.
Knutsen (KrF) innstilte på at både Nilsen og Ve var å anse som habile.
Nilsen og Ve ble enstemmig vedtatt habil.
Nilsen og Ve gjeninntrådte.
11 representanter til stede.
Endring i sakens tittel enstemmig vedtatt.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at tidligere retningslinjer for barnehageopptak endres og legges til
reviderte vedtekter for kommunale barnehager.

Endringene oppsummert:
Tidligere retningslinjer for barnehageopptak endres og legges til reviderte vedtekter for
kommunale barnehager. Herav fjernes kontinuerlig suppleringsopptak til et hovedopptak,
med unntak av flyktningbarn og, barnevernsbarn. Punkt 14 om måltider, tas ut av
vedtektene.
Følgende informasjon endres:
-

søknadsfristen flyttes til 1.februar
frist for oppsigelse av plass endres til to måneder hele året
antall medlemmer i barnehagens samarbeidsutvalg defineres
barns hovedferie settes til tidsrommet 15. juni- 14. august

Følgende punkter i vedtektene blir sålydende: (endringen i uthevet skrift):
3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg (jf. barnehageloven § 4);
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et
godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal velge to representanter til samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av to foreldre/foresatte og to ansatte, slik at hver gruppe er likt
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representert. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske
virksomhet.
Barnehagestyrer skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.
Satsen for kostpenger besluttes av samarbeidsutvalget.
17. Øvingsopplæring
Barnehagen skal ta imot studenter som tar barnehagelærerutdanning (jf. barnehageloven §
24).
Kommunen er lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, læringene
arbeider i ulike kommunale barnehager, der de har ett års læretid.
10. Oppsigelse
Oppsigelse av barnehageplass skal skje på elektronisk skjema, via kommunens nettside.
Oppsigelsestiden er to måneder fra oppsigelsesdato.
17. Øvingsopplæring
Barnehagen skal ta imot studenter som tar barnehagelærerutdanning (jf. barnehageloven §
24).
Kommunen er lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, læringene
arbeider i ulike kommunale barnehager, der de har ett års læretid.
Følgende informasjon legges til i nye vedtekter:
-

det fremkommer av vedtektene hvem som eier barnehagene
informasjon om foreldres klagerett ved avslag om barnehageplass og klageinstans
informasjon om mat og kostpenger
mulighet for å søke permisjon/betalingsreduksjon ved barns langvarig
sykdom/sykehusopphold
informasjon om barnehageoppstart
informasjon om barnehagens bemanning
informasjon om krav til politiattest, samtykke, øvingsopplæring, og forsikring

Saknr. 49/19
OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE UTENOM GJELDENDE TELLEDATOER
Behandling:
Nilsen (Ap) og Ve (Sp) redegjorde og ba om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 (2).
Nilsen og Ve fratrådte.
9 representanter til stede.
Knutsen (KrF) tiltrådte som møteleder.
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Knutsen (KrF) foreslo at Nilsen og Ve var å anse som inhabile grunnet sakens mulige
påvirkning på økonomien i privat barnehager jf. fvl. § 6 (2).
Nilsen og Ve enstemmig vedtatt inhabil etter fvl. § 6 (2).
Innstilling enstemmig vedtatt.
Nilsen og Ve gjeninntrådte.
11 representanter til stede.
Vedtak:
Karmøy kommunestyre vedtar at private barnehager som tar inn barn utenom vedtatte
telledatoer, som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet
og fjerde ledd, samt flyktningbarn etter forespørsel fra NAV flyktningetjeneste, gis tilskudd
fra og med den datoen barnet begynner i barnehagen. Endringen gjelder fra og med 1.mai
2019.

Saknr. 50/19
UTBYGGING OG OMBYGGING AV AVALDSNES BARNEHAGE
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Budsjettrammen for P576 Avaldsnes barnehage – ombygging/tilbygg økes med
kroner 500 000. Ny total budsjettramme for prosjektet blir da på kroner 4 988 000.
Økningen finansieres som en overføring av budsjettmidler fra P501 Mindre
oppgraderinger av bygg og anlegg (årsbevilgning). Budsjett 2019 for P501 Mindre
oppgraderinger av bygg og anlegg blir da på kroner 9 160 000.
2. I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer:
Budsjett for P576 Avaldsnes barnehage – ombygging/tilbygg økes med kroner
500 000.
Budsjett for P501 Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg reduseres med kroner
500 000.

Saknr. 51/19
RETNINGSLINJER FOR KUNST I DET OFFENTLIGE ROM
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar Retningslinjer for kunst i det offentlige rom i Karmøy
kommune.
2. Det nedsettes et kunstutvalg som har følgende mandat:
Kunstutvalgets mandat er å initiere og gi råd i tilknytning til kunst i kommunale
bygg og i det offentlige rom i Karmøy kommune. Utvalget kan fatte egne vedtak.
Hovedutvalg oppvekst og kultur er klageinstans. Sektor kultur har
sekretariatsfunksjon i utvalget. I forbindelse med kunst i nye bygg i kommunale regi,
innkjøp av kunst og mottak av gaver skal kunstutvalget påse at det nedsettes en
kunstkomité.
3. Retningslinjene vil gjøres gjeldende for prosjekter som starter prosjektering etter
1.1.2020 og kostnadene innarbeides i disse.
4. Kunstutvalget har fullmakt til å kjøpe inn kunst for inntil kr 100 000, uten å innhente
andre tilbud slik lov om offentlig anskaffelse og forskriften knyttet til denne i
Karmøy kommune beskriver.
5. I kommunale byggeprosjekter settes det av mellom 0,5 og 1 % av byggets totale
entreprisekostnad til kunst.
6. Arbeidet med registrering av kommunal kunst videreføres.

Saknr. 52/19
AVTALE SOM UTLØPER - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE,
SKOLEELEVER
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Avtalen med Rogaland Taxi AS om transport av eldre, funksjonshemmede, skoleelever ved
offentlige grunnskoler forlenges ikke. Det utlyses konkurranse om avtale for kjøp av
transport av eldre, funksjonshemmede, skoleelever ved offentlige grunnskoler.

Saknr. 53/19
ENDRING AV FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING I KARMØY KOMMUNE
Behandling:
Grønningen (Sp) foreslo følgende nytt tilleggspunkt 3:
Formannskapet gis tilbakemelding om faktiske kostnader etter første tømming.
Innstillingens forslag til punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.
Grønningens forslag til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Det vises til sak i Hovedutvalg teknisk og miljø med saknr.: 13/123.
1. Karmøy kommunestyre vedtar endring av § 3 i gjeldende forskrift for slamtømming
med følgende ordlyd:
§ 3 Kommunen skal ha ansvar for å tømme anlegg som omfattes av disse forskrifter.
For Feøy, Høvringøy og evt. andre øyer/holmer, vil tanktømmingene bli planlagt og utført samlet for
hvert enkelt geografisk område. Kommunen vil stå for administrering av tømmingene. Dette
innebærer tømmevarsel til tankeiere, samarbeid med utførende tømmefirma og fakturering.
For disse omtalte øyområdene må man benytte utstyr som båt, lekter, traktor o.l. for å tømme tankene.
Den samlede kostnaden for hver enkelt øy/holme fordeles på de aktuelle tankeierne i området,
uavhengig av grad av tilkomst til hver enkelt tank.
2. De øvrige paragrafer beholdes uendret. Det vil si at alle nyanlegg, også de på holmer
og øyer, må ha kjørbar vei til sine anlegg. Holmer og øyer omfattes likevel av § 3.
3. Formannskapet gis tilbakemelding om faktiske kostnader etter første tømming.

Saknr. 54/19
BRANNSIKRINGSPLAN GAMLE SKUDENESHAVN
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre tar brannsikringsplanen for tett trehusbebyggelse i Gamle
Skudeneshavn til orientering
2. Nye tiltak i henhold til brannsikringsplanen fremmes i budsjettprosessen

Saknr. 55/19
UTLEIE AV LYNGSENTERET
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Karmøy kommunestyre gir Rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale med Stiftelsen
Vigsnes Grubeområde om leie av Lyngsenteret i Visnes basert på blant annet
følgende forutsetninger:
a. Karmøy kommune inngår leieavtale med Stiftelsen Vigsnes Grubeområde om
leie av Lyngsenteret med en varighet på 10 år.
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b. Stiftelsen disponerer Lyngsenteret vederlagsfritt.
c. Stiftelsen påtar seg all vedlikeholdsansvar for leieobjektet.
d. Stiftelsen er ansvarlig for at de offentlige toalettene driftes og holdes åpen for
besøkende i Visnes.
e. Stiftelsen skal samarbeide med de øvrige organisasjonene, slik at flere får
anledning til å disponere eiendommen.
f. Dersom det vedtas at eiendommen skal selges, opphører leieavtalen med 6
måneders oppsigelsestid.
g. Leietaker er innforstått med at det kan bli aktuelt å benytte Lyngsenteret til
venteareal e.l. ved eventuell etablering av ferjekai i Visnes.

Saknr. 56/19
UTVIDELSE AV NÆRMILJØANLEGG PÅ NESET I VISNES
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å inngå avtale med Hinderaker og Visnes Vel for disponering
av deler av areal på gnr./bnr. 79/212 for utvidelse av nærmiljøanlegg i Visnes. Det
forutsettes at Velforningen selv sørger for omregulering eller søknad om
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Saknr. 57/19
ETABLERING AV BOBILPARKERING
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Hinderaker og
Visnes Vel for leie av deler av areal på gnr./bnr. 212 til etablering av bobilparkering,
basert på følgende forutsetninger:
a. Hinderaker og Visnes Vel må betale en leiesum basert på markedspris for leie
av arealet.
b. Hinderaker og Visnes Vel må selv sørge for at arealet blir regulert til
bobilparkering eller søke dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.
c. Hinderaker og Visnes Vel har ansvarlig for alle kostnader med hensyn til
søknadsprosess og innfrielse av eventuelle krav som stilles.
d. Hinderaker og Visnes Vel er ansvarlig for å vedlikeholde området.
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Saknr. 58/19
PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar kommunedelplan for Åkrehamn som vist på kart og med
tilhørende bestemmelser sist datert 13.05.19. Jf. plan- og bygningslovens § 11-15.
2. Kommunedelplanen for Åkrehamn skal gi et arealplanmessig grunnlag for
realisering av konkrete tiltak i byen. Kommunestyret ber rådmannen legge vekt på
handlingsprogrammet vedtatt i formannskapets møte 09.04.18 ved utarbeiding av
kommende årsbudsjett og økonomiplaner.
3. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Jf. plan- og
bygningslovens § 11-15.

Saknr. 59/19
PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar kommunedelplan for Kopervik som vist på kart og med
tilhørende bestemmelser sist datert 13.05.19. Jf. plan- og bygningslovens § 11-15.
2. Kommunedelplanen for Kopervik skal gi et arealplanmessig grunnlag for realisering
av konkrete tiltak i byen. Kommunestyret ber rådmannen legge vekt på
handlingsprogrammet vedtatt i formannskapets møte 09.04.18 ved utarbeiding av
kommende årsbudsjett og økonomiplaner.
3. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Jf. plan- og
bygningslovens § 11-15.

Saknr. 60/19
PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar kommunedelplan for Skudeneshavn som vist på kart og med
tilhørende bestemmelser sist datert 13.05.19. Jf. plan- og bygningslovens § 11-15.
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2. Kommunedelplanen for Skudeneshavn skal gi et arealplanmessig grunnlag for
realisering av konkrete tiltak i byen. Kommunestyret ber rådmannen legge vekt på
handlingsprogrammet vedtatt i formannskapets møte 09.04.18 ved utarbeiding av
kommende årsbudsjett og økonomiplaner.
3. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Jf. plan- og
bygningslovens § 11-15.

Saknr. 61/19
REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 29.04.2019
Behandling:
Til referatlistens bokstav E:
Behandling:
Hystad (H) foreslo:
Karmøy kommune utformer en kortfattet høringsuttalelse hvor man støtter de endringene som fremgår
av forslaget til ny barnevernslov.
Forslaget ble tatt opp til realitetsbehandling.
Forslaget fremsatt av Hystad (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune utformer en høringsuttalelse hvor man støtter de endringene som
fremgår av forslaget til ny barnevernslov.
Vedtak:
1. Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019
Til etterretning.
2. Nasjonale mål og hovedprioritering for de sosiale tjenestene i arbeids- og
velferdsforvaltningen 2019
Til etterretning.
3. Skatteinngang fordelt til Karmøy – Mars 2019
Til etterretning.
4. Protokoll fra mekling om kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og
Skudeneshavn i Karmøy kommune 20.02.2019
Til etterretning.
5. Protokoll fra eierskapsutvalget 18.03.2019
Til etterretning.
6. Protokoll fra ungdomsrådet 11.04.2019
Til etterretning.
HØRINGER
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A: HØRING – VOKSNE I GRUNNSKOLE- OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING,
FINANSIERING AV LIVSOPPHOLD (LIVSOPPHOLDSUTVALGET)
Til etterretning.
B: HØRING – ENDRING I FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR AVLASTERE
Til etterretning.
C: HØRING – MASTERUTDANNING KLINISK ALLMENNSYKEPLEIE
Til etterretning.
D: HØRING – ENDRING AV UTFORMING AV VEGLISTENE
Til etterretning.
E: HØRING – FORSLAG TIL NY BARNEVERNSLOV
Behandling:
Hystad (H) foreslo:
Karmøy kommune utformer en kortfattet høringsuttalelse hvor man støtter de endringene som
fremgår av forslaget til ny barnevernslov.
Forslaget ble tatt opp til realitetsbehandling.
Forslaget fremsatt av Hystad (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune utformer en høringsuttalelse hvor man støtter de endringene
som fremgår av forslaget til ny barnevernslov.
F: HØRING – NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT
Til etterretning.
G: HØRING – NYE FORSKRIFTER TIL KOMMUNELOVENS
ØKONOMIBESTEMMELSER
Til etterretning.
H: OFFENTLIG HØRING AV ENDRING I FORSKRIFT OM DOKUMENTASJON
AV BYGGEVARER OG BYGGEVAREFORORDNINGEN
Til etterretning.
I: HØRING – GJENNOMFØRING AV NY FORORDNING NR. 2017/2394 OM
SAMARBEID MELLOM NASJONALE MYNDIGHETER MED ANSVAR FOR
HÅNDHEVING AV FORBRUKERVERNLOVGIVNINGEN (CPC –
FORORDNINGEN) I ALKOHOL – OG TOBAKKSSKADELOVEN
Til etterretning.
J: HØRING – FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN OG FORSKRIFT TIL
FRISKOLELOVEN
Til etterretning.

Side 17 av 21

K: HØRING – ANBEFALING OM MÅLING AV VEKT OG LENGDE/HØYDE I
HELSESTASJONS – OG SKOLEHELSETJENESTEN
Til etterretning.
L: HØRING – SAMHANDLING OM KARTLEGGING OG UTREDNING AV
PSYKISK HELSE OG RUS HOS BARN I BARNEVERNET
(SAMHANDLINGSFORLØPET)
Til etterretning.
M: HØRING - NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR TIDLIG OPPDAGELSE
AV UTSATTE BARN OG UNGE
Til etterretning.
N: HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I SPESIALISTFORSKRIFTEN OG
FORSKRIFT OM TRYGDEREFUSJON FOR LEGE M.V.
Til etterretning.

Saknr. 62/19
EVENTUELT - FORMANNSKAPET 29.04.2019
Behandling:
1. Borg (UA) viste til sin bekymring for bemanningssituasjonen i kommunen i høytider.
Det ble vist spesifikt til bemanningssituasjonen i sone 1 i påsken hvor det var kommet
inn melding om at flere ikke fikk dusje. Borg ønsket svar på hvordan
bemanningssituasjonen er.
Rådmannen orienterte på generelt grunnlag om at man ved helligdager har
helligdagsbemanning, dvs. noe lavere bemanning enn på vanlige dager. De ansatte
har krav på fri annen hver røde dag. Det blir foretatt en individuell vurdering i
forhold til dusj. Noen vil få vask i stedet på dusj, og noen vil få dusj på ettermiddagen
i stedet for morgenen. Alle skal imidlertid få mulighet til å få vasket seg.
Borg (UA) stilte oppfølgingsspørsmål om dette også angår sykehjemmene samt om
dette er en etablert praksis.
Kommunalsjef helse og omsorg fikk ordet og orienterte om at dette ikke er en endret
praksis. Det har alltid vært slik at man har lavere bemanning i helger og helligdager.
Det vil alltid være en løpende vurdering vedrørende dusj, og det er klart at det vil
kunne være akuttsituasjoner hvor man må foreta en vurdering. Det blir også foretatt
vurderinger på forhånd, hvor dusj blir gitt i forhold til når man har bemanning.
Borg (UA) viser til at hun synes det er lite verdig at man trapper ned på dusjingen i
helligdager når man skal være sammen med familien og venner.
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2.

Borg (UA) hadde i forkant av møtet sendt i følgende spørsmål:
Jeg ønsker også å ta opp kriteriene for å få aktivitetskort i Karmøy.
Flere familier som har blitt fratatt AAP i år og nå står uten inntekt, får avslag på søknad om
aktivitetskort. Dette pga at det er inntekt de 2 siste årene som legges til grunn. Kan vi få gjort
noen endringer i søknadsskjemaet?
Rådmannens svar:
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 30.01.2019, saksnr. 5/19
Behandling: 8 representanter til stede. Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur er positive til utviklingen, bruken og endringene av
Aktivitetskortet. Følgende nye tiltak innføres:
 Alle barn og unge i Velkomstklasser får kortet
 Barn i familier med arbeidsledighet kan søke om kortet
 Økning i dekking av medlemskap, lisens, treningsavg. og forsikring til kr 2 000
 Fritt for ledsagere over 18 år av barn fra 0-13 år
 Dekking av utgifter til turer, leirer og cuper i regi av frivillige organisasjoner
Det er mange forkortelser, men forutsetter i mitt svar at AAP er
arbeidsavklaringspenger.
I retningslinjene har man ikke tatt hensyn til bortfallet av dette, men bør kunne
likestilles som ved arbeidsledighet.
Det er utarbeidet et elektronisk skjema som blir benyttet. Man tar utgangspunkt i siste
tilgjengelige skattemelding, men ser at det ikke kommer klart nok frem hvis man skal
søke om kortet hvis man er arbeidsledig. Vi skal ta en gjennomgang av skjema slik at
dette kommer tydeligere frem.
For å få kortet gjelder satsene for lavinntektsfamilier og det kan være tilfeller hvor
den samlede husstandsinntekten er høyere en hva som beregnes som lavinntekt selv
hvor en av partene er arbeidsledig.

3. Rådmannen viste til spørsmål som ble tatt opp i formannskapsmøtet 01.04.2019
vedrørende parkering ved Haugesund Lufthavn Karmøy og har utarbeidet følgende
notat:
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.
4. Hult (Ap) tok opp temaet om mulig utvidelse av havneområdet i Kopervik ved blant
annet å benytte fyllmasse fra Rogfast og foreslo følgende:

Side 20 av 21

- Administrasjonen undersøker mulighetene for masse samt priser fra Rogfast av prosjektleder
Tor Geir Espedal i Statens Vegvesen.
- Estimere priser på planlegging, grunnundersøkelser, geo og miljøundersøkeler, prosjektering,
planering, komprimering, plastring m.m
- Anslå antall boliger som kan etableres ved forskjellige scenarier (10 mål. 20 mål, 30 mål…)
- Eierskap? Kan Karmøy kommune overta området?

Nilsen (Ap) foreslo at forslaget oversendes rådmannen uten realitetsbehandling.
Hult (Ap) godtok at forslaget ble oversendt til rådmannen.
Forslaget fremsatt av Hult (Ap) enstemmig oversendt rådmannen uten
realitetsbehandling.

5. Vilhelmsen (H) viste til at flere høyremedlemmer er bekymret for den
fremdriftsmessige utviklingen i Fjord Motorpark. Det ble vist til at det har tatt lang
tid med skjønnsbegjæring, og at også spørsmålet om forhåndstiltredelse har dratt ut i
tid. Vilhelmsen viser til at de som driver med det sportslige arbeidet knyttet opp til
motorsport opplever dette som vanskelig, og spør dermed administrasjonen hva man
kan gjøre med dette.
Rådmannen orienterte om at det skal være et møte med Fjord Motorpark og
advokatene vedrørende dette i dag, og at det kan gis en status etter møtet.
Vilhelmsen ber om at det utarbeides et kort notat/orientering vedrørende status til
neste møte.
Grønningen (Sp) viste til den nylig behandlede saken vedrørende ekspropriasjon til
Borgardalen miljøpark, og etterspør administrasjonens synspunkt vedrørende
risikoen for at utfallet av skjønnsutmålingen i Fjord Motorpark-saken kan bli
sammenfallende som for nevnte sak.
Stabssjef orienterte om at svaret fra skjønnsretten vil gi et kraftig signal om veien
videre, og presiserte at man ikke er pliktig å tiltre skjønnsobjektet etter at skjønnet er
avsagt.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 29.04.2019
Formannskapet behandlet saken den 20.05.2019, saksnr. 63/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 29.04.2019.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Velde
19/1964

Arkiv: 255
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

20.05.2019
17.06.2019

SØKNAD OM FINANSIELL GARANTI - STIFTELSEN UNI RESEARCH POLYTEC AS

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karmøy kommune stiller simpel garanti til Uni Research Polytec AS for 400 000 kroner.
2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører senest etter 3 år.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende dokumenter i
denne forbindelse.
4. Alle vedtak i punktene over forutsetter at Haugesund kommune stiller samme garanti til Uni
Research Polytec AS, 400 000 kroner med inntil 3 års varighet.

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn
Karmøy kommune har mottatt søknad om finansiell garanti fra Uni Research Polytec AS, datert
8. mars 2019. Representanter fra Haugesund og Karmøy kommuner hadde et oppfølgingsmøte
med daglig leder, 3. april 2019.
Haugesund kommune og Karmøy kommune ble i etterkant av møtet enige om å lage en felles
framstilling av saken til bystyret og kommunestyret i kommunene.
Saksutredning
Uni Resarch Polytec AS, heretter kalt «selskapet», eies av Stiftelsen Polytec (49 %) og Uni
Research AS (51 %). Selskapet utfører anvendt forskning og gir beslutningsstøtte til selskaper og
institusjoner innen gass- og maritim næring.
Selskapet er i en tvist med Rossabø Eiendom AS, som er eiere av 24/7-bygget i Spannavegen.
Tvisten er om en leieavtale i nevnte bygg, hvor det var tiltenkt at selskapet skulle leie. De
økonomiske forutsetningene i selskapet fra da avtalen ble inngått har endret seg vesentlig, og
partene har fremforhandlet et forlik. Der avtales det at selskapet skal betale 800 000 kroner for at
tvisten skal løses. I avtalen krever Rossabø Eiendom AS at både Haugesund og Karmøy
kommune stiller økonomisk garanti for oppgjøret.
I søknaden ber daglig leder i selskapet om at kommunene stiller garanti opptil 400 000 kroner
hver, i maksimalt tre år.
Selskapet er i en fusjonsprosess med forskningsinstituttet NORCE. For at prosessen skal
gjennomføres er det et krav om at tvisten med Rossabø Eiendom AS blir løst før fusjonen
gjennomføres. Fusjonen med NORCE er for å sikre et bedre økonomisk grunnlag og bevare
arbeidsplassene i Haugesund.
Økonomiske forhold
Den økonomiske situasjonen til selskapet er i bedring. Med negative resultater i 2016 (-8
millioner kroner) og 2017 (-400 000 kroner) har selskapet i 2018 levert et positivt resultat på 500
000 kroner. Driftsinntektene har økt. Samtidig har også kundefordringene økt, blant annet til
Gasco og Equinor, og fordringene er å anse som relativt sikre.
Langsiktig gjeld er redusert til kun å være et ansvarlig lån fra eier Uni Reasarch AS på 2 millioner
kroner. Selskapet betaler ikke renter og avdrag på det ansvarlige lånet. Daglig leder melder at
selskapet har bedret likviditeten sin fra foregående år. Ordreinngangen er jevn. Foreløpig status
for 2019 er at selskapet er noe bak budsjettet, men anslår at resultatet vil være positivt i 2019.
Trolig vil selskapet fusjonere med NORCE i 2019, dersom tvisten med Rossabø Eiendom blir løst
i løpet av året.

Selskapet er ikke å anse som et næringsforetak og kommunen kommer ikke i konflikt § 51, andre
ledd, i kommuneloven. Garantibeløpet er under 500 000 kroner og vedtak om garantistillelse i
denne saken trenger ikke statlig godkjenning jmf. § 5 i forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier.
Rådmannens kommentarer:
Den økonomiske risikoen ansees å være lav. Selskapet vurderes å være gjennom kritisk fase og
har lykkes med omstillingen. Denne tvisten med Rossabø Eiendom AS ansees å være siste hinder
for at selskapet også skal lykkes med å fusjonere med NORCE og inngå i det omforente
forskningsmiljøet på Vestlandet. Dette er med å sikre forskningsarbeidsplasser viktig
kompetanse i vår region.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen foreslår at kommunestyre godkjenner en garantistillelse på maksimalt 400 000 kroner
i inntil tre år, til Uni Research Polytec AS. Det forutsettes at Haugesund kommune stiller samme
garanti. Selskapet kan etter garantistillelsen gjennomføre avtalen med Rossabø Eiendom AS. Når
avtalen er gjennomført, vil garantien innløses før selskapet fullfører sin fusjonsprosess med
forskningsinstituttet NORCE.
Rådmannen i Karmøy, 02.05.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
1 Brev - søknad om finansiell garanti
2 Regnskap 2018 for Uni Research Polytec AS
3 Avtale med Rossabø eiendom AS

Uni Research Polytec
Besøksadresse Sørhauggt 128
Postadresse 5533 Haugesund - NO
Telefon +47 52700470
Web uni .no polytec.n o epost post@polytec .no
Organisasjonsnummer 916067305 mva

Til
Haugesund Kommune v/Kommunedirektøren
Karmøy kommune v/Rådmannen

Vår ref.:

201-UB136

Haugesund 08.03.2019

Søknadom finansiell garanti.
Uni ResearchPolytecsøkermed dette Haugesundog KarmøyKommuneom å garantere
for vår gjeld til RossabøEiendomA/S pålydendekr 750 000 og eventuellerenter opptil kr
50 000.
Denne gjeldspostenhar oppstått som et resultat av et forlik mellom RossabøEiendom
A/S og Uni ResearchPolytecA/S, der sistnevnteløsesfra en avtalevedrørendelokaler i
Spannavegen 152 («24/7-bygget»).
Forliketmed RossabøEiendomforutsetter imidlertid at det stillesgaranti for beløpet.
Uni Research Polytecforhandler nå om en fusjon med det nye forskningsinstituttet
NORCE
, men det er et krav at sakenvedr 24/7-byggeter avsluttet før fusjonenkan
gjennomføres. Det er såledessvært viktig for osså få en snarligløsning.
Vi ber om at det garanteresfor til sammenNOK750 000 + opptil 50 000 i renter i en
periode på opptil 3 år.
Det søkesom garanti for opptil 400 000 fra HaugesundKommuneog samme beløpfra
KarmøyKommune.
Driften i Uni Research PolytecA/Sgår nå med stabilt overskuddog vi forventer å kunne
betjene og nedbetaledenne gjelden over tre år, og trolig raskereenn det.
Det visesfor øvrigtil møte avholdt i saken.

Vennlighilsen
Torleif Lothe
Adm. dir., Uni ResearchPolytecA/S.

Uni Research driver forskning og utvikling innen helse, miljø, klima, energi og samfunn.
Uni Research is engaged in research and development in the fields of health, the environment, climate, energy and the social sciences.

Årsregnskap
Uni Research Polytec AS

2018

RESU
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DRIFTSINNTEKTER
OGDRIFTSKOSTNADER

Note

Salgsinntekt
Annendriftsinntekt
Sumdriftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivningav driftsmidler og immaterielleeiendeler
Annendriftskostnad
Sumdriftskostnader

2, 4
5, 6
2, 10

Driftsresultat

2018

2017

22 263 000
0
22 263 000

18 994 944
424 862
19 419 806

408 823
17 734 133
122 02 1
3 398 980
21 663 956

566 123
16 212 996
1 1 60 9 7
2 770 158
19 665 374

599 044

-245 569

2 706
23 124
139 080
571
-113 822

2 108
139 550
259 030
2 435
-119 807

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

485 223
485 223

-365 376
-365 376

Årsresultat

485 223

-365 376

485 223
0
485 223

0
365 376
-365 376

FINANSINNTEKTER
OGFINANSKOSTNADER
Annenrenteinntekt
Annenfinansinntekt
Annenrentekostnad
Annenfinanskostnad
Resultatav finansposter

OVERFØRINGER
Avsatt til dekningav tidligere udekket tap
Overført til udekket tap
Sumoverføringer

UNI RESEARCH
POLYTEC
AS

3
3
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POLYTEC
AS

EIENDELER

2018

2017

5
5

0
0
0

79 994
26 811
106 805

6

69 095
69 095

41 764
41 764

7

30 000
122 001
152 001

30 000
122 001
152 001

221 096

300 570

9 281 855
941 710
10 223 565

6 083 570
600 064
6 683 634

776 781

668 199

Sumomløpsmidler

11 000 346

7 351 833

Sumeiendeler

11 221 442

7 652 403

ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE
EIENDELER
Forskningog utvikling
Hjemmeside
Sumimmaterielle eiendeler
VARIGEDRIFTSMIDLER
Driftsløsøre,inventar o.a. utstyr
Sumvarige driftsmidler
FINANSIELLE
ANLEGGSMIDLER
Investeringeri datterselskap
Investeringeri aksjerog andeler
Sumfinansielle anleggsmidler

Note

Sumanleggsmidler

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktigefordringer
Sumfordringer
Bankinnskudd,kontanter o.l.

UNI RESEARCH
POLYTEC
AS

9, 11
9, 10

12

SIDE1
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EGENKAPITAL
OGGJELD
INNSKUTTEGENKAPITAL
Aksjekapital
Overkurs
Suminnskutt egenkapital

Note

2018

2017

3
3

100 000
3 795 296
3 895 296

100 000
3 795 296
3 895 296

3

-4 185 290
-4 185 290

-8 670 512
-8 670 512

-289 994

-4 775 216

3, 8, 9, 11

2 000 000
2 000 000

6 000 000
6 000 000

11
9

840 550
1 478 320
2 207 819
4 984 747
9 511 435

783 947
591 366
1 768 296
3 284 011
6 427 620

Sumgjeld

11 511 435

12 427 620

Sumegenkapitalog gjeld

11 221 442

7 652 403

OPPTJENT
EGENKAPITAL
Udekkettap
Sumopptjent egenkapital
Sumegenkapital
GJELD
ANNENLANGSIKTIG
GJELD
Øvriglangsiktiggjeld
Sumannen langsiktiggjeld
KORTSIKTIG
GJELD
Gjeldtil kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Skyldigoffentlige avgifter
Annenkortsiktig gjeld
Sumkortsiktig gjeld

4, 13

Haugesund,den
Styret i Uni ResearchPolytecAS

ElisabethM Støle
styreleder

Kristin Flornes
styremedlem

SigurdHåkonsen
styremedlem

SteinarMeling
styremedlem

InghildStoresund
styremedlem

SveinOlavHalstensen
styremedlem

Torleif Lothe
dagligleder

UNI RESEARCH
POLYTEC
AS
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Salgsinntekt
3000 Honorarinntekt,avg.pl.høy sats
3100 Honorarinntekt,avgiftsfritt
3190 Opptjent ikke fakturert
3400 Offentlig tilskudd

Annen driftsinntekt
3805 Salgssumanleggsm,firmahytte
3809 Motkonto, bal.verdisolgte anlmidler
3810 Gevinstved salganleggsmiddel

Varekostnad
4380 Innførselsmerverdiavgifthøy sats- debe
4381 Innførselsmerverdiavgifthøy sats- motk
4500 Fremmedytelseog underentreprise
Lønnskostnad
5000 Lønntil ansatte
5011 Lønnskompensasjon
ved reise
5092 Feriepenger
5192 EndringSkyldiglønn og bonus
5250 Gruppelivsforsikring
5260 Innberettet OTP
5270 Innberettet utbet sykepenger
5280 Annenfordel i arbeidsforhold
5290 Motkonto fordeler gruppe52
5330 Godtgjørelsetil styremedlemmer
5340 Sk.pl./oppgavepldiett
5341 Telefongodtgjørelseoppg.pl
5342 Sk.ploppgaveplkm-godtjørelse
5343 Sk.pl./ trekkpliktig nattillegg
5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravg.av påløpneferiepenger
5800 Refusjonav sykepenger
5890 Annenrefusjon
5900 Gavertil ansatte
5920 Yrkesskadeforsikring
5930 OTP- Innbetalinger
5935 Gruppelivkostn. (innber pl)
5950 Kurs/etterutdanning
5982 Hyttekostnader- Vågslid
5990 Annenpersonalkostnad
5995 RefusjonFOU-kostnaderSkattefunn

UNI RESEARCH
POLYTEC
AS

2018

2017

-13 688 039,32
-9 208 599,78
733 639,00
-100 000,00
-22 263 000,10

-14 808 846,84
-5 499 563,76
2 398 894,00
-1 085 427,00
-18 994 943,60

0,00
0,00
0,00
0,00

-3 653 154,75
3 653 154,75
-424 861,95
-424 861,95

9 838,00
-9 838,00
408 822,70
408 822,70

3 781,00
-3 781,00
566 123,47
566 123,47

13 591 204,53
0,00
1 645 136,38
-325 366,00
154 956,00
1 061 951,69
-250 277,00
4 620,00
-971 250,69
0,00
4 335,30
48 300,00
8 803,50
5 160,00
2 062 697,15
231 964,01
-250 277,00
-310 357,75
4 743,00
63 637,42
1 061 951,69
147 112,11
70 901,61
0,00
148 736,60
-474 550,00
17 734 132,55

11 522 707,96
10 802,00
1 402 124,96
9 239,00
180 399,65
1 089 673,83
-308 709,00
15 733,00
-971 077,48
70 000,00
0,00
39 250,00
9 138,60
0,00
1 785 546,09
192 835,18
-308 710,00
25 001,55
0,00
72 880,00
1 089 673,83
176 394,24
120 666,34
3 811,00
210 775,37
-225 160,00
16 212 996,12
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Avskrivningav driftsmidler og immaterielle eiendeler
6015 Avskrivninginvnetar og utstyr

Annen driftskostnad
6100 Frakt,transport, forsikringv/varefors
6300 Leielokaler
6301 Avsetningtil erstatninghusleie
6305 Leielokaler andre
6315 Felleskosntaderlokaler
6340 Strømog vask
6390 Annenkostnadlokaler
6400 Leieutstyr og inventar
6500 Kostnadsførtinventar og utstyr
6501 Hardware
6502 Lisenser
6503 Serviceavtaler
6504 Support/linjekost
6550 Kostnadsførtdriftsmateriell
6590 INSTFUS
6620 Rep.og vedlikeholdutstyr
6700 Regnskapshonorarer
6705 Revisjon
6770 Advokathonorarer
6800 Kontorrekvisita
6840 Aviser,tidsskrifter, bøker o.l
6860 Møter, kurs, oppdateringo.l
6900 Telefon
6940 Porto
7000 Drivstoff personbil
7010 Leasingpersonbil
7020 Vedlikeholdpersonbil
7040 Forsikringog avg.personbil
7100 Bilgodtgjørelse,oppgavepliktig
7140 Reisekostnadinternt
7141 Reisekostn.,eksternt
7150 Diettkostnad,oppgavepliktig
7160 Diettkostnad,ikke oppg.pliktig
7300 Ann og reklame
7321 Samarbeidsavtaler
7350 Representasjon,fradragsberettiget
7360 Representasjon,ikke fradragsberettiget
7400 Kontingent,fradragsberettiget
7410 Kontingent,ikke fradragsberettiget
7430 Gaver,ikke fradragsberettiget
7500 Forsikringspremie
7610 Patentkostnadved egenpatent
7700 Møter og konferanser
7710 Styremøter
UNI RESEARCH
POLYTEC
AS

2018

2017

122 020,72
122 020,72

116 097,00
116 097,00

81,60
728 460,00
750 000,00
51 561,00
124 077,01
40 912,23
878,40
156 206,16
24 091,99
0,00
88 932,84
64 567,58
474 042,33
5 856,84
12 602,00
0,00
108 370,40
119 500,00
20 500,00
6 911,80
5 978,00
1 057,89
11 009,05
3 030,11
0,00
-24 933,00
0,00
396,60
62 533,80
206 846,57
1 174,00
32 636,80
0,00
16 307,00
12 269,00
120,50
5 777,36
12 355,00
905,00
0,00
100 878,00
0,00
678,58
1 262,80

0,00
601 752,00
0,00
0,00
88 424,00
37 821,83
600,00
190 451,55
27 825,92
9 775,20
332 934,61
50 796,52
348 977,76
13 134,40
-12 602,00
7 635,11
167 074,00
142 900,00
0,00
5 187,50
9 741,75
771,60
29 436,82
1 672,72
2 201,30
40 773,50
18 192,00
0,00
48 168,90
226 385,29
21 524,40
76 401,94
1 099,00
18 987,20
31 802,00
1 200,25
2 700,64
42 168,00
0,00
1 455,00
108 993,00
2 025,00
4 800,00
2 193,55
SIDE2
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7770
7771
7790
7820
7830
7839

Bankog kortgebyrer
Øreavrunding
Annenkostnadm/fradrag
Innkommetpå tidl. nedskrevnefordringer
Tappå fordringer fradragsberettiget
Endringi avsetningtil tap

Annen renteinntekt
8040 Renteinntekter,skattefri
8050 Renteinntektbankinnskudd

Annen finansinntekt
8060 Valutagevinst(agio)
8077 Gevinstved realisasjonav aksjer

Annen rentekostnad
8150 Renterlån
8155 Rentekostnadlån
8170 Renterleverandører

Annen finanskostnad
8160 Valutatap(disagio)

Avsatt til dekning av tidligere udekket tap
8969 Avsatt til dekningav tidl. udekket tap

Overført til udekket tap
8990 Overført til udekket tap

UNI RESEARCH
POLYTEC
AS

2018
15 272,50
4,29
37 222,42
0,00
95,20
118 550,00
3 398 979,65

2017
16 869,25
250,36
71 895,68
-150 000,00
355 360,00
-229 600,00
2 770 157,55

-536,00
-2 169,68
-2 705,68

-1 765,00
-343,00
-2 108,00

-23 123,76
0,00
-23 123,76

-173,03
-139 377,00
-139 550,03

125 613,65
0,00
13 466,43
139 080,08

200 167,92
19 110,25
39 752,17
259 030,34

571,14
571,14

2 434,97
2 434,97

485 222,70
485 222,70

0,00
0,00

0,00
0,00

-365 375,87
-365 375,87
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Forskningog utvikling
1000 Forskningog utvikling

Hjemmeside
1030 Hjemmesider

Driftsløsøre,inventar o.a. utstyr
1280 Dataustyr/programvare
Investeringeri datterselskap
1312 AksjerXilentechAS

Investeringeri aksjer og andeler
1353 AksjerMarin EnergiTestsenterAS
1354 AksjerValideHaugesundsregionen
AS

Kundefordringer
1500 Kundefordringer
1530 Opptjente ikke fakt. inntekter
1580 Avsetningtap på kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
1380 Fordringerpå ansatte
1570 Kortsiktigfordringer
1575 MellomregningPolytec
1700 Forskuddsbetaltleie
1743 Forskuddsbetaltforsikring
1749 Forskuddsbetdriftskostn
2500 Betalbarskatt, ikke utlignet
Bankinnskudd,kontanter o.l.
1921 BankkontoForskningstorget
1925 PayPalkonto
1950 Skattetrekk3520.32.92579
2380 Kassakreditt3520.60.07263

Aksjekapital
2000 Aksjekapital

UNI RESEARCH
POLYTEC
AS

2018

2017

0,00
0,00

79 994,00
79 994,00

0,00
0,00

26 811,40
26 811,40

69 095,08
69 095,08

41 764,00
41 764,00

30 000,00
30 000,00

30 000,00
30 000,00

122 000,00
1,00
122 001,00

122 000,00
1,00
122 001,00

7 823 359,81
1 636 445,40
-177 950,00
9 281 855,21

5 613 335,55
529 634,40
-59 400,00
6 083 569,95

4 000,00
120 630,99
118 446,79
26 577,98
39 914,00
157 589,88
474 550,00
941 709,64

25 000,00
12 602,00
92 567,79
26 419,99
42 025,00
176 289,21
225 160,00
600 063,99

38 222,52
0,00
738 485,00
73,28
776 780,80

38 203,52
1 000,00
622 176,00
6 819,28
668 198,80

-100 000,00
-100 000,00

-100 000,00
-100 000,00

SIDE1
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Overkurs
2020 Overkursfond

Udekket tap
2080 Udekkettap

Øvrig langsiktig gjeld
2250 Lån319340RogalandFylkeskommune
2260 Lang.gjeld til selsk.i sammekonsern

Gjeld til kredittinstitusjoner
1920 3520.32.86994

Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld

Skyldigoffentlige avgifter
2600 Forskuddstrekk
2740 Oppgjørskontomerverdigavgift
2770 Skyldigarbeidsgiveravgift
2780 Påløptarb.g.avg.påløpt lønn

Annen kortsiktig gjeld
2900 Forskuddfra kunder
2930 Skyldiglønn
2940 Feriepengerårets avsetning
2950 Påløptrente
2980 Avsetningforpliktelser
2990 Annenkortsiktig gjeld

UNI RESEARCH
POLYTEC
AS

2018

2017

-3 795 296,00
-3 795 296,00

-3 795 296,00
-3 795 296,00

4 185 289,74
4 185 289,74

8 670 512,44
8 670 512,44

0,00
-2 000 000,00
-2 000 000,00

-2 000 000,00
-4 000 000,00
-6 000 000,00

-840 549,85
-840 549,85

-783 947,31
-783 947,31

-1 478 319,66
-1 478 319,66

-591 365,57
-591 365,57

-738 485,00
-828 344,00
-412 389,22
-228 600,84
-2 207 819,06

-622 176,00
-616 570,00
-336 722,00
-192 827,90
-1 768 295,90

-1 840 450,00
-760 503,80
-1 621 335,10
-12 458,00
-750 000,00
0,00
-4 984 746,90

-721 952,00
-1 102 493,80
-1 367 624,45
-67 008,00
0,00
-24 932,55
-3 284 010,80

SIDE2

Uni Research Polytec AS
Noter til regnskapet 2018
Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjel d
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er
lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig.
Immaterielle eiendele r
Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle
eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker
balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.
Aksjer i datterselskap og andre selskape r
Investeringer i datterselskaper og andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir
nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter
god regnskapsskikk. Mottatt utbytte er inntektsført som annen finansinntekt.
Fordringe r
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelse r
Selskapet finansierer sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom en kollektiv pensjonsordning. Selskapet har valgt ikke å balanseføre forsikrede pensjonsforpliktelser. Den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad.
Inntekte r
Ved tjenestesalg:
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når
tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget
på transaksjonstidspunktet
Kostnade r
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det
ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter
skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatte r
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til
egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i
netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og
korrigering av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto
i balansen.

Note 2

Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

20,0

Ytelser til ledende persone r
Lønn
923 738
-

Daglig leder
Styret

Andre
godtgj.
-

Reviso r
Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper for revisjon utgjør i 2018
kr 89.000 ekskl. MVA. Kostnadsført godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr 30.500 ekskl. MVA.

Note 3

Aksjekapital, aksjonærinformasjon

og egenkapitalbevegelse r

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.2018 består av følgende aksjeklasser:

Antall
Ordinære aksjer

100

Sum

100

Pålydende
verdi
1 000

Bokført
verdi
100 000
100 000

Eierstruktu r
De største aksjonærene i selskapet pr 31.12.2018 var:

Norce Norwegian Research Centre AS
Stiftelsen Polytec
Sum eiere med
minst 5 % eierandel
Sum øvrige
Totalt antall aksje r

Ordinære
aksje r
51
49

Sum
51
49

Eierandel
51 %
49 %

Stemmeandel
51 %
49 %

100
100

100
100

100 %
0%
100 %

100 %
0%
100 %

Annen
Overkurs
eg enkapital
3 795 296
0

Udekket
tap
-8 670 512
4 000 000
485 223
-4 185 290

Sum
-4 775 216
4 000 000
485 223
-289 994

Egenkapitalbevegelse r

Pr. 1.1
Gjeldsettergivelse
Årets resultat
Egenkapital pr. 31.12

Aks j ekapital
100 000

100 000

3 795 296

0

Note 4

Lønnskostnad

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2018
13 947 132
2 294 661
1 061 952
430 388
17 734 133

2017
12 560 414
1 978 381
1 089 674
584 527
16 212 996

Pensjonsforpliktelsen for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter
alle ansatte. Forpliktelsen er ikke balanseført. Ordningen tilfredsstiller lovens krav om obligatorisk
tjenestepensjon.

Note 5

Immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost 01.01.18
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.18
Akk. avskrivninger 01.01.18
Netto akk. og rev.
nedskrivninger 31.12.18
Akk. avskr., nedskr. og rev.
nedskrivninger 31.12.18
Bokført verdi pr. 31.12.18

FoU
Hjemmeside
266 667
130 600
266 667
130 600

Sum
397 267
397 267

186 673

103 789

290 462

266 667

130 600

397 267

266 667
-

130 600
-

397 267
-

Årets avskrivninger

79 994

26 811

106 805

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

5 år
lineær

5 år
lineær

Note 6

Varige driftsmidler
Driftsløsøre,
inventar,
verktøy o l
108 266
42 546
150 812

Sum
108 266
42 546
150 812

Akk. avskrivninger 01.01.2018
Netto akk. og rev.
nedskrivninger 31.12.18
Akk. avskr., nedskr. og rev.
nedskrivninger 31.12.18
Bokført verdi pr. 31.12.18

66 502

66 502

81 717

81 717

81 717
69 095

81 717
69 095

Årets avskrivninger

15 215

15 215

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3 - 5 år
lineær

Anskaffelseskost 01.01.18
Tilgang kjøpte driftsmidler
Tilgang egentilv. driftsmidler
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.18

Note 7

Datterselskap
Ansk.Forretningstidspunkt
konto r
07.09.2016 Haugesund

Firma
Xilentech AS

Egenkapital
i følge siste
årsregnskap
ikke tilgjengelig pr d.d

Firma
Xilentech AS

Note 8

Stemmeandel
100,00 %

Eierandel
100,00 %
Årsresultat
i følge siste
årsregnskap

Annen langsiktig gjeld

Gjeld som forfall er mer enn fem
år etter regnskapsårets slutt:
Øvrig langsiktig gjeld

2018
-

Sum annen langsiktig gjeld

2017
-

-

-

Selskapet har en langsiktig gjeld til morselskapet på kr. 2.000.000
I henhold til avtale er lånet rentefritt og avdragsfritt i 2 år fra og med 2015. Etter denne periode skal
avtale gjennomgås og eventuelt deler overføres til investeringsfond. Gjelden vil elimineres bort i
forbindelse med planlagt fusjon i 2019.

Note 9

Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Foretak i samme konsern

Kundefordringe r
2018
2017
105 419

Sum

-

105 419

Andre korts. fordringer
2018
2017
120 631
12 602
120 631

12 602

Foretak i samme konsern

Øvrig langsiktig gjeld
2018
2017
2 000 000
4 000 000

Leverandørgjeld
2018
2017
12 134
-

Sum

2 000 000

12 134

Note 10

4 000 000

-

Skattekostnad

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skatt
Skattekostnad ordinært resultat

2018
-

2017
-

Sats for beregning av betalbar skatt - inntekt
Sats for beregning av utsatt skatt / utsatt skattefordel

23 %
22 %

24 %
23 %

2018
1 371 657

2017
2 357 874

Ikke balanseført utsatt skattefordel

Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger:
Årets totale skattekostnad
Skatt på avgitt konsernbidrag
Refusjon SkatteFunn
For lite/mye avsatt skatt tidligere år
Betalbar skatt i balansen

2018
-474 550
-474 550

2017
-225 160
-225 160

Betalbar skatt i balansen er presentert som en fordring under Andre kortsiktige fordringer.

Note 11

Pantstillelser og garantier m.v.

Bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende
Øvrig langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner - kortsiktig
Sum

2018
840 550
840 550

2017
783 947
783 947

Bokført verdi av eiendeler stilt som
sikkerhet for bokført gjeld
Kundefordringer

2018
7 645 410

2017
5 553 936

Totalt

7 645 410

5 553 936

Note 12

Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter og lignende omfatter bundne skattetrekk smidler med kr. 738.485,-.

Note 13

Andre avsetninger for forpliktelser

Uni Research Polytec AS har en pågående tvist med Rossabø Eiendom AS vedrørende oppsigelse
av en leiekontrakt i 24/7-bygget i Haugesund. Oppsigelsen av leiekontrakten ble foretatt i desember
2016. Rossabø Eiendom AS har i forbindelse med dette fremmet et krav mot Uni Research Polytec AS.
Det inngås forlik i saken i 2019. Det er i denne forbindelse foretatt en regnskapsmessig avsetning i
regnskapet for 2018 på kr. 750.000.

Note 14

Fortsatt drift

Styret har lagt forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.
Selskapet er planlagt å bli fusjonert med morselskapet i løpet av 2019.

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM FINANSIELL GARANTI STIFTELSEN UNI RESEARCH POLYTEC AS
Formannskapet behandlet saken den 20.05.2019, saksnr. 64/19
Behandling:
Nilsen (AP) redegjorde for sitt verv som styremedlem i stiftelsen Uni Research Polytec AS og ba
om å få vurdert sin habilitet jf. fvl. § 6 (1) nr. 3.
Nilsen fratrådte.
Knutsen (KrF) tiltrådte som møteleder.
10 representanter til stede.
Knutsen (KrF) innstilte på at Nilsen (Ap) var å anse som direkte inhabil etter fvl. § 6 (1) nr. 3.
Nilsen ble enstemmig vedtatt inhabil.
Andersen (Ap) tiltrådte.
11 medlemmer til stede.
Innstilling enstemmig vedtatt.
Andersen (Ap) fratrådte.
Knutsen (KrF) fratrådte som møteleder.
Nilsen (Ap) gjeninntrådte.

Vedtak:
1. Karmøy kommune stiller simpel garanti til Uni Research Polytec AS for 400 000 kroner.

2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører senest etter 3 år.

3. Rådmannen gis fullmakt til å utstede og påtegne garantien og andre tilhørende dokumenter i
denne forbindelse.

4. Alle vedtak i punktene over forutsetter at Haugesund kommune stiller samme garanti til Uni
Research Polytec AS, 400 000 kroner med inntil 3 års varighet.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Nygaard
13/1189

Arkiv: 611 L83 &55
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

20.05.2019

146/253 - TOMT PÅ BØ INDUSTRIOMRÅDE - HAUGALAND BYGGKJØP
AS/HAUGALAND INDUSTRI AS

Rådmannens forslag til vedtak:
Karmøy kommune frafaller retten til tilbakekjøp av eiendommen gnr. 146, bnr. 253, herunder
frafaller Karmøy forkjøpsretten og retten til å godkjenne kjøpesummen forut for et salg. Karmøy
kommunes rettigheter etter kjøpekontraktens pkt. 7 og 8 frafalles således i sin helhet.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:

Karmøy kommune solgte eiendommen gnr. 146, bnr. 253 til Bøvågen Industri AS i 2007. I samsvar
med vanlig praksis forpliktet kjøper seg til å bebygge tomten innen en nærmere angitt frist, herunder
forbeholdt kommunen seg tilbakekjøpsrett ved manglende oppfyllelse av klausulen om byggeplikt.
Kommunen forbeholdt seg også forkjøpsrett ved et eventuelt videresalg av tomten.
Saken gjelder søknad om at kommunen frafaller kjøpekontraktens betingelser knyttet til
tilbakekjøpsrett og forkjøpsrett m.m., jfr. kjøpekontraktens pkt. 7 og 8.

Fakta/saksopplysninger:

Bakgrunn for saken
Karmøy kommune solgte eiendommen gnr. 146, bnr. 253 til Bøvågen Industri AS i 2007.
Tomtestørrelsen var da 4.500 m2, og prisen var satt til kr. 450,- pr m2. Etter kjøpekontrakten
forpliktet kjøper seg til å bebygge eiendommen innen 01.10.2008. Kontrakten ga videre kommunen
rett til tilbakekjøp dersom eiendommen ikke ble bebygget innen aktuell frist, herunder forbeholdt
kommunen seg retten til å godkjenne prisen ved et eventuelt videresalg, herunder forkjøpsrett. De
aktuelle bestemmelser er inntatt i kjøpekontraktens pkt. 7 og 8. Salget av tomten ble behandlet av
formannskapet i sak 99/06, der det ble gitt samtykke til salg, basert på kommunens ordinære
betingelser for næringstomter.
Kjøper sendt inn rammesøknad for oppføring av bygg på tomten i februar 2009. Den 25/11.2009 ble
det vedtatt byggeforbud på tomten, frem til reguleringsarbeidene med ny rundkjøring på Bø var
vedtatt. Etter at området var regulert, har en parsell av tomten på 844 m2 blitt solgt til Statens
Vegvesen. Senere har Bøvågen Industri AS kjøpt et tilleggsareal av Statens vegvesen, som først i
august 2016 ble sammenføyd med gnr. 146, bnr. 253. Arealet utgjør 1170 m2.
Konsekvensen av byggestopp og den senere reguleringen er at eiendommen fortsatt ikke er bebygd.
Kjøper har ved email datert 7.2.2019 søkt om at kommunen frafaller kjøpekontraktens bestemmelser
om tilbakekjøpsrett og forkjøpsrett m.m., jfr. vedlegg 1.
Karmøy kommune har ved brev datert 29.04.2013 til Bøvågen Industri AS anmodet om informasjon
om kjøpers byggeplaner for tomten. Dette er besvart ved email datert samme dag, og kjøper viser da
til forsinkelsen som skyldes reguleringsplanen, herunder at de venter på at det areal som er kjøpt av
Statens vegvesen fortsatt ikke er oppmålt, jfr. vedlegg inntatt som bilag 1. Karmøy kommune har
etter dette tidspunkt ikke fulgt opp saken.
Ved et eventuelt tilbakekjøp skal Karmøy kommune betale tilbake mottatt kjøpesum, med tillegg for
4 % rente fra 01.10.2008 og til betaling skjer, herunder dekke tinglysingsomkostningene ved et
tilbakekjøp.

Problemanalyse
Saken gjelder håndhevelsen av Karmøy kommunes generelle vilkår knyttet til kjøpers plikt til å
bebygge næringstomter innen fastsatt frist, herunder bruken av eventuell forkjøpsrett, samt
retten til å godkjenne pris ved eventuelt videresalg. Dette er vilkår som fortsatt benyttes ved salg
av nye næringstomter, og frafall av klausulene kan således ha betydning ut over denne saken.
Hensikten med klausulene er å oppfylle kommunes forutsetning om at tomtene skal bebygges,
slik at næringslivet utvikles, herunder skal klausulene hindre at tomter kjøpes i
spekulasjonsøyemed for videresalg.
Det følger av kjøpekontrakten at det er formannskapet som eventuelt skal godkjenne
salgssummen ved et eventuelt videresalg, og dette er bakgrunnen for at saken må fremlegges
politisk.

Økonomi
I den grad Karmøy kommune gjør bruk av forkjøpsretten, vil prisen justert for rentefaktoren
tilsvare ca. kr. 650,- pr m2. Antatt markedsverdi for tomten vurderes til å ligge i dette området.

Vurdering:

Saken gjelder salg av en næringstomt tilbake til 2007. Årsaken til at tomten ikke er bebygd, skyldes
forhold som ikke kan bebreides kjøper. Den opprinnelige eiendommen er også endret, dette ved at en
parsell er fradelt og senere solgt til Statens vegvesen. I tillegg er eiendommen tilført et areal kjøpt fra
Statens vegvesen. Tomten slik den står i dag, er således noe endret i forhold til den tomt som i sin tid
ble solgt fra Karmøy kommune.
Tomten har ingen strategisk verdi for Karmøy kommune. Det foreligger følgelig ikke et særlig
behov, annet enn for å oppfylle vilkårene kjøpekontrakten gir m.h.t. krav gjenkjøp, fastsettelse av
pris ved videresalg eller bruk av forkjøpsrett.
Ut i fra en konkret vurdering av årsaken til at tomten fortsatt ikke er bebygd, endringen i tomtens
beskaffenhet, herunder den tiden som er gått, vurderes det mest hensiktsmessig å frafalle
betingelsene i kjøpekontraktens pkt. 7 og 8.
Idet avgjørelsen er basert på en konkret vurdering, vil standpunktet i svært liten grad medføre noen
konsekvens for andre saker der det foreligger problemstilling knyttet til tilbakekjøp og bruk av
forkjøpsrett m.m.

Rådmannens kommentarer:

Den aktuelle tomten er undergitt betydelige endringer siden denne i sin tid ble solgt fra Karmøy
kommune. Kjøper kan ikke bebreides for at tomten ikke tidligere er blitt bebygd.
Et frafall av retten til å kreve tomten tilbake og retten til å fastsette pris ved videresalg, herunder
frafall av forkjøpsretten, vil ha liten betydning i forhold til andre saker. Et videresalg av tomten i
fritt marked antas heller ikke å gi kjøper noen merverdi ut over et salg til kommunen.
Rådmannens konklusjon:
Karmøy kommune frafaller retten til tilbakekjøp av eiendommen gnr. 146, bnr. 253, herunder
frafaller Karmøy forkjøpsretten og retten til å godkjenne kjøpesummen forut for et salg. Karmøy
kommunes rettigheter etter kjøpekontraktens pkt. 7 og 8 frafalles således i sin helhet.
Rådmannen i Karmøy, 08.05.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:
Søknad fra kjøper – vedlegg 1
Kjøpekontrakt – vedlegg 2
Kartutsnitt – vedlegg 3

SAKSPROTOKOLL - 146/253 - TOMT PÅ BØ INDUSTRIOMRÅDE HAUGALAND BYGGKJØP AS/HAUGALAND INDUSTRI AS
Formannskapet behandlet saken den 20.05.2019, saksnr. 65/19
Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Karmøy kommune frafaller retten til tilbakekjøp av eiendommen gnr. 146, bnr. 253, herunder
frafaller Karmøy forkjøpsretten og retten til å godkjenne kjøpesummen forut for et salg. Karmøy
kommunes rettigheter etter kjøpekontraktens pkt. 7 og 8 frafalles således i sin helhet.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/2047

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Formannskapet

20.05.2019

REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 20.05.2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Møtereferat fra S1-2019 for Haugalandspakken
Referat Generalforsamling Storhall Karmøy AS 09.04.19
Protokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne –09.04.2019
Protokoll fra eldrerådet – 09.04.2019
Protokoll – Representantskapsmøte Haugaland Brann og Redning IKS 26.04.2019
Skatteinngang - April 2019
Nasjonal kampanje mot drukning
Vedtak om konsesjon for å drive Haugesund lufthavn, Karmøy

HØRINGER
A: HØRING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM
NASJONAL RETNINGSLINJE FOR PARAMEDISIN
B: HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED FORSKRIFTER (NY
REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER)
C: HØRING – FORSLAG OM INNFØRING AV MELDEPLIKT FOR
SHEWANELLAINFEKSJONER OG VIBRIOINFEKSJON
D: HØRING – SÆRGJENNOMGANG OM INTERNKONTROLL. OPPFØLGNING AV NY
KOMMUNELOV
E: HØRING – NY FORDELINGSNØKKEL TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
F: HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN,

EIERSEKSJONSLOVEN OG BURETTSLAGSLOVA
G: HØRING PÅ REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT

MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
Møtested: Rådhuset, formannskapssalen
Møtedato: 09.04.2019
Tid : Kl. 10:00 – 11:50
Funksjon

Navn

Fremmøte

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Wathne Unni A.
Opsal Oddny
Hovden Nils
Mannes Bjørg
Kalleberg Marit K.
Reiersen Nils Oddvar
Kvamme Sjur

Forfall
Forfall

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

5. To forfall. Ingen varamedlemmer møtte.

Referent:

Fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Kommunalsjef helse og omsorg og fungerende
formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug.

Innkallingen godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 14/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 05.03.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet godkjenner protokollen fra møtet 05.03.2019.

Saknr. 15/19
MIDDAG TIL HJEMMEBOENDE
Behandling:
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte og besvarte spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg legger til grunn at ordning med ombringing av middag til
hjemmeboende ikke skal innebære merkostnader for kommunen.
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at administrasjonen innhenter tilbud fra leverandører på
ferdig middag levert hjem, i tråd med reglene om offentlige anskaffelser.

Saknr. 16/19
RETNINGSLINJER VEDRØRENDE PRIVATE MØBLER OG BRUK AV FELLESAREAL I
SYKEHJEM
Behandling:
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte og besvarte spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar vedlagte retningslinjer vedrørende private møbler og
gjenstander i sykehjem.

Hovedutvalg helse og omsorg vedtar vedlagte retningslinjer for bruk av eget og felles rom
på sykehjem.
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Saknr. 17/19
BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE
Behandling:
Kommunalsjef helse og omsorg besvarte spørsmål fra rådet.
Reiersen viste til behovet og viktigheten av brukerundersøkelser. Kommunalsjefen
orienterte kort om bruken av brukerundersøkelser i kommunen og presiserte også
viktigheten av slike undersøkelser.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at felles brukerråd for brukere med langtidsopphold i
sykehjem videreføres.

Saknr. 18/19
TANNHELSE FOR PRIORITERTE GRUPPER
Behandling:
Saken er utsatt.

Saknr. 19/19
BUDSJETTOPPFØLGING PR. 28.02.2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Kommunalsjef helse og omsorg orienterte og besvarte spørsmål.
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr 28.02.19 til orientering

Saknr. 20/19
TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2019
Behandling:
Eldrerådet støtter enstemmig innstillingen.
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Vedtak:
Eldrerådet fordeler kr 166 000 i tilskudd til virksomhet for eldre 2019 slik vedlagte
oversikten viser.
Tilskuddet belastes 1470 - 25223 - 38500.
Følgende søknader er avslått:
Karmøy Røde Kors, Tuastad bygdalag og Åkra Idrettslag blir vurdert under behandlingen
av generelt driftstilskudd i Hovedutvalg oppvekst og kultur.
Postpensjonistene i Haugesunds-regionen er en lukket forening for postpensjonister.
Veavågen Sokn – prosjektet er gjennomført og infrastruktur for digital streaming blir ikke
prioritert.

Saknr. 21/19
REFERATSAKER - ELDRERÅDET 09.04.2019

1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 06.03.2019
Tatt til orientering.
2. Eldrerådets høringssvar til § 5-12 («eldrerådsloven»)
Tatt til orientering.
3. Tilbakemelding i forbindelse med undersøkelsen blant eldrerådene i kommunene i
Rogaland
Tatt til orientering.
4. 2018 Årsmelding Rogaland fylkeskommunes eldreråd
Tatt til orientering.
5. 2018 Årsmelding fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland
Tatt til orientering.
6. Pasient- og brukerombudet – Årsmelding 2018 – Med erfaringer fra Rogaland
Tatt til orientering.
7. Pensjonistforbundet: Er ditt eldreråd engasjert i reformen «Leve hele livet»?
Tatt til orientering.

Saknr. 22/19
EVENTUELT - ELDRERÅDET 09.04.2019
1. Kvamme ønsket å rose kommunen for sitt raske arbeid med å sikre teleslynger i
kulturskolen på Norheim.
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2. Wathne foreslo følgende uttalelse:
Eldrerådet ønsker at det fremmes en sak for eldrerådet og hovedutvalg helse og omsorg om mulighet
for etablering av krematorium i Karmøy kommune.
Enstemmig vedtatt oversendt hovedutvalg helse og omsorg.
3. Wathne foreslo med henvisning til referatlistens punkt 7 at Nils Oddvar Reiersen
oppnevnes som brukerrepresentant i kommunens arbeid med gjennomføring av «Leve hele
livet».
Et enstemmig eldreråd støtter dette forslaget. Forslaget oversendt hovedutvalg helse og
omsorg.
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MØTEPROTOKOLL
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen
Møtedato: 09.04.2019
Tid : Kl. 18:00 – 18:58
Funksjon

Navn

Parti

Fremmøte

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Valentinsen Kjell Arne
Tjøsvoll Bente
Budal Aina
Dahl Ingvald Frøyland
Bringedal Kjell Inge
Oma Lars Gunnar
Haga Torunn
Våge Sandra
Gressgård Sølvi

KRF
FRP
AP
V

Forfall
Forfall
Forfall
Forfall

Møtte for Bringedal Kjell I.
Møtte for Dahl Ingvald
Frøyland

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

5. Fire forfall. To varamedlem møtte.

Referent:

Fung. formannskapssekretær Lene Yvonne Kvilhaug

Haga ledet møtet i leders og nestleders fravær.
Innkalling godkjent.
Saker meldt under Eventuelt. Sakslisten deretter godkjent.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
Saknr. 14/19
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GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 05.03.2019
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner protokollen fra møtet 05.03.2019.

Saknr. 15/19
TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE 2019
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av driftstilskudd til tilrettelagt
tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Karmøy innebandy klubb, tilrettelagt tilbud

kr 40 000

Kolnes I.L., hu-lag håndball

kr 40 000

Stokkastrand Leikarring

kr 30 000

Karmøy helsesportslag

kr 35 000

Haugesund Turistforening

kr 35 000

Tilskuddet skal belastes 1470.25660.23470

Saknr. 16/19
RETNINGSLINJER VEDRØRENDE PRIVATE MØBLER OG BRUK AV FELLESAREAL I
SYKEHJEM
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller seg positiv til de foreslåtte
retningslinjene og synes det er svært bra at man i retningslinjene viser fleksibilitet, og
respekt for brukerne og de pårørende.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
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Hovedutvalg helse og omsorg vedtar vedlagte retningslinjer vedrørende private møbler og
gjenstander i sykehjem.

Hovedutvalg helse og omsorg vedtar vedlagte retningslinjer for bruk av eget og felles rom
på sykehjem.

Saknr. 17/19
MIDDAG TIL HJEMMEBOENDE
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:

Hovedutvalg helse og omsorg legger til grunn at ordning med ombringing av middag til
hjemmeboende ikke skal innebære merkostnader for kommunen.
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at administrasjonen innhenter tilbud fra leverandører på
ferdig middag levert hjem, i tråd med reglene om offentlige anskaffelser.

Saknr. 18/19
BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller spørsmål ved hvordan valget av
representanter til brukerrådet organiseres, herunder hvordan representanter fra
brukergruppen blir forespurt. Det bes om at svar fremlegges i neste møte.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.
Vedtak:
Hovedutvalg helse og omsorg vedtar at felles brukerråd for brukere med langtidsopphold i
sykehjem videreføres.

Saknr. 19/19
BUDSJETTOPPFØLGING PR. 28.02.2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Behandling:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter enstemmig innstillingen.

Vedtak:
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Hovedutvalg helse og omsorg tar budsjettoppfølging pr 28.02.19 til orientering

Saknr. 20/19
REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
09.04.2019

1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 06.03.2019
Tatt til orientering.
2. Årsmelding Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland 2018
Tatt til orientering.
3. Årsmelding Fylkeseldrerådet i Rogaland 2018
Tatt til orientering.
4. Pasient- og brukerombudet – Årsmelding 2018 – Med erfaringer fra Rogaland
Tatt til orientering.
5. Eldrerådets innsendte høringssvar av 14.03.2019 – Ny forskrift om råd for eldre, for
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom
Tatt til orientering.

Saknr. 21/19
EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.2019
1. Hage etterlyste svar på fremdriftsplaner for sykkel- og gangstistrekningen
Kyrkjeleita/Liersvingene til Skudeneshavn. Det ble stilt spørsmål vedrørende denne
strekningen for rundt tre år siden, men rådet har ikke fått tilbakemelding.
2. Haga viste til at hun for 6 år siden hadde etterlyst et skikkelig busskur i Åkrehamn
ved den videregående skolen og ungdomsskolen samt i krossen. Den gang
henvendte hun seg til fylkeskommunen, men fikk tilbakemelding om at dette måtte
settes på vent til det forelå en sikker plan om hvor veien skulle gå. Haga ønsker at
dette nå blir prioritert, uavhengig av veiplaner, da dette har tatt lang tid og
tålmodigheten nå er slutt.
3. Fungerende formannskapssekretær Kvilhaug informerte om at det vil gjennomføres
befaring av valglokaler i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Befaringen vil finne sted tidlig i mai. Det er i den forbindelse ønskelig at en
representant fra rådet er med denne dagen for å se på den universelle utformingen
av lokalene.
Rådet foreslo at Bringedal ble med denne dagen. Sekretariatet kontakter Bringedal.
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Statens vegvesen

Referat
Dato:

28.03 .201 9

Tid:

1 0.00 - 1 3 .00

Saksbehandler/innvalgsnr:

Henry Damman41526589
Vår dato:

Referent: Henry Damman
Styringsgruppen

Vår referanse:

– Endeligt r ef erat S1 - 201 9

Møte nr . :

S1 - 201 9

Sted:

Statens vegvesen – Haugesund

Møteleder:

Solveig Ege Tengesdal

Til stede:

Forfall:

24.04.19

Solveig Ege Tengesdal

SET

Rogaland fylkeskommune

Arne Bergsvåg

AB

Rogaland fylkeskommune

Janne Johnsen

JJ

Rogaland fylkeskommune

Anita Egeli

AE

Rogaland fylkeskommune

Rasmus Davidsen

RD

Rogaland fylkeskommune

Bernt Østnor

BØ

Rogaland fylkeskommune

Tormod Våga

LA

Bokn kommune

Sigmund Lier

SL

Tysvær kommune

Ole Johan Vierdal

OJV

Vindafjord kommune

Ruth Eriksen

RE

Sveio kommune

Siri Klokkerstuen

SK

Etne kommune

Jarle Nilsen

JN

Karmøy kommune

Leif Malvin Knutsen

LMK

Karmøy kommune

May Britt Vihovde

MBV

Haugesund kommune

Gudrun Caspersen

GC

Haugesund kommune

Astrid Eide

AE

Statens vegvesen

Ivar Thorkildsen

IT

Statens vegvesen

Henry Damman

HD

Statens vegvesen

Bjørn Egil Gilje

BG

Statens vegvesen

Eva Sundal

ES

Statens vegvesen

Stein Åge Sivertsen , Carl - Erik Nielsen , Simon Nesse, Jorunn Skåden, Gottfried
Heinzerling , Synnøve Solbakken, Arne Christian Mohn

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 815 44 010
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost -vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Kvaløygata 1
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2
Kopi til:

Møtedeltakere , Ann Mari Sandvin Hardeland (SVV), Geir Underbakke (SVV)
Grethe Vikane (SVV) Håkon Rasmussen

Neste møte:

07.06 .1 9
Ansvar / frist

Saksliste:
S.1

01 /1 9

Kommentarer til innkallingen

S.1

02/1 9

Møtereferater:
* K1 - 201 9 til orientering
* S4- 201 8 til orientering

S.1

03/1 9

Oversikt – behandla saker i S- gruppen

S.1

04/1 9

Status Haugalandspakken

S.1

05/1 9

Orientering takstøkning

S.1

06/1 9

Orientering arbeid med evt. bompakke etter 2023

S.1

07/1 9

Møteplan 201 9

S.1

08/1 9

Evt.

01 /1 9 Kommentarer til innkallingen
Ingen merknader
02/1 9 Kommentarer til m øtereferat ene
K1 - 201 9
S4 - 201 8
Ingen merknader
03/1 9 Oversikt – behandla saker i S- gruppen
Ingen merknader.
04/1 9 Status Haugalandspakken
Det ble orientert om saken i møtet, presentasjonen ligger vedlagt møtereferatet.
-

Styringsgruppa stiller seg bak de vurderinger som Svv har gjort i forhold til de nye

utredningene for fv.47 Åkra sør – Veakrossen. Forslag til reguleringsplan
ettersyn 03.04.1 9. Styringsgruppa ber om ytterligere informasjon
hvilke ekstrakostnader
-

vil bli lagt ut til off.

i neste møte omkring

som er påløpt pga de nye utredningskravene

fra KMD

Styringsgruppa ble orientert omkring arbeidet kontra ktsforhandlingen

for

Karmsundgata. De økonomiske rammene for arbeidet vil ligge innenfor ramma på +/ - 1 0 %
av anslaget for prosjektet. S- gruppa ønsker at Statens vegvesen går videre med arbeidet .
Det ligger an til oppstart før ferien.

3
Ansvar / frist

05/1 9

Orientering takstøkning

AE og IT orienterte om saken .
06/1 9 Orientering arbeidet med ny bompakke
RD/ BØ orienterte om saken.
Så langt har alle kommuner som har behandla saken fatta vedtak i tråd med forslaget som
ble sendt ut fra Rogaland fylkeskommune .
07/1 9

Sak: Møteplan 2019

Vedtatt møteplan for Styringsgruppen:
S1 – 2019
S2 – 2019
S3 – 2019
S4 – 2019

Torsdag 28 mars
Fredag 7 juni
Torsdag 3 oktober
Tirsdag 3 desember

2019
2019
2019
2019

kl 10:00 – 13:00
kl 10:00 - 13:00
kl 10:00 -13 :00
kl 10:00 -13:00

Administrativ koordineringsgruppen:
K1 – 2019
K2 – 2019
K3 – 2019
K4 – 2019

tirsdag 5 mars
tirsdag 14 mai
tirsdag 10 sept.
tirsdag 12 nov.

2019
2019
2019
2019

kl 10:00 -12:00
kl 10:00 -12:00
kl 10:00 -12:00
kl 10:00 -12:00

Sak 08 - 1 9: Evt
-

Ny Risøy bru. Det blir ikke egen sak i s- gruppa omkring dette. Risøy bru
ble tatt ut av Haugalandspakken i 201 3 og det er ikke anledning til å ta
den inn igjen.

-

NTP prosess. AE orienterte om pågående NTP prosess. Det er en endring
i arbeidsform i denne revisjonen, mye av arbeidet vil bli utført direkte av
SD og ikke involvere Svv i den grad som ved tidligere revisjoner.

-

Veimøte Tysvær 29.03.1 9. SL informerte om veimøtet som skal
avholdes 29.03.1 9 i Tysvær. Målet er å få full fokus på nye E39 og E134
og viktigheten av disse to hovedveiene i regionen.

-

Astrid Eide har takka ja til n y jobb i rogfk, slik at dette er det sist e Smøtet for ho i denne omgang. Styringsgruppa
jobben Astrid har gjort for Haugalandspakken.

takka for den gode

Fra: DagBotnen<Dag.Botnen@hbre.no>
Sendt:søndag5. mai 201918.55
Til: Sentralarkivet;post@tysver.kommune.no
; postmottak@sveio.kommune.no;
Postmottak;
postmottak@vindafjord.kommune.no;
post@etne.kommune.no;post@utsira.kommune.no;
post@bokn.kommune.no
Kopi: EllingHetland;'elisabethhaldorsen';Torleif Østrem-Olsen;LailaSteine;Ole-Martin Nordstrand;
HaraldHop; Stakland,Roald;Ole.Bernt.Thorbjornsen@haugesund.kommune.no;
sigurd.eikje@tysver.kommune.no;
YngveBergesen;ØyvindValen;Hilde Aartun Haraldseide;
jan.erik.nygaard@bokn.kommune.no;
jostein.forre@sveio.kommune.no;
bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no;
Vibeke VikseJohnsen;post@kontrollutvalgene.no;Tor Erling
Skare;ingemund.berge@etne.kommune.no;
may.britt.vihovde@haugesund.kommune.no;
ssk@olenbetong.no;
kristin.helle@tysver.kommune.no;
ArneChristian.mohn@haugesund.kommune.no;
JarleNilsen;GerdHelen Bø;TormodVåga;Siri
Klokkerstuen;Skåden,Jorunn;Lier,Sigmund;arvid@medvita.no;Marte EideKlovning;Ole Johan
Vierdal
Emne:SV:Protokoll representantskapsmøte
26.04.2019
Hei
Vedlagtfølger følgendesakerfra representantskapsmøtet
i Haugalandbrann og redningiks som skal
behandlesi kommunene,ref. protokoll av 26.4.2019:
1.

Sak19/003 ? årsmeldingfor 2018,Haugalandbrann og redningiks.
Årsmeldingensendeskommunenesom en orientering.

2.

Sak19/007 ? lokale forskrifter
Det er tre forskrifter og sakengjelder ikke de som har en eller flere av forskriftene fra
tidligere (sesaksbehandling)

3.

Sak19/008 ? priser og gebyr
Sakener vedlagtog det er kun gebyrfor fyrverkeri som skalbehandlesi kommunene(se
protokoll).

Er det spørsmåltil sakene,ta gjerne kontakt.

Mvh
DagBotnen
brannsjef
HAUGALAND
BRANNOGREDNINGIKS
tlf. (+47)97779444 | (+47)91910111
dag.botnen@hbre.no
Diktervegen8, 5538Haugesund

Fra: DagBotnen
Sendt:5. mai 201918:38
Til: 'Arne-Christian.mohn@haugesund.kommune.no'
<ArneChristian.mohn@haugesund.kommune.no>;
'jarle.nilsen@karmoy.kommune.no'
<jarle.nilsen@karmoy.kommune.no>;
GerdHelenBø<gerd.helen.bo@suldal.kommune.no>;
'TormodVåga'<tormod.vaga@bokn.kommune.no>;
'Siri Klokkerstuen'
<Siri.Klokkerstuen@etne.kommune.no>;
'Skåden,Jorunn'<Jorunn.Skaden@sveio.kommune.no>;
'Lier, Sigmund'<Sigmund.Lier@tysver.kommune.no>;
'Marte EideKlovning'
<marte.eide.klovning@utsira.kommune.no>;
'Ole JohanVierdal'
<Ole.Johan.Vierdal@vind
afjord.kommune.no>
Kopi: 'EllingHetland'<elling.hetland@haugnett.no>;
'elisabethhaldorsen'
<elisabeth.haldorsen@outlook.com>;
'Torleif Østrem-Olsen'<torleif13@gmail.com>;'LailaSteine'
<laila@suldalvekst.no>;
Ole-Martin Nordstrand<ole-martin.nordstrand@hbre.no>;HaraldHop
<Harald.Hop@hbre.no>;
'Stakland,Roald'<roald.stakland@kpmg.no>;
'Ole.Bernt.Thorbjornsen@haugesund.kommune.no'
<Ole.Bernt.Thorbjornsen@haugesund.kommune.no>;
'sigurd.eikje@tysver.kommune.no'
<sigurd.eikje@tysver.kommune.no>;
'YngveBergesen'<Yngve.Bergesen@vindafjord.kommune.no>;
ØyvindValen<Oyvind.Valen@suldal.kommune.no>;
'Hilde Aartun Haraldseide'
<Hilde.Aartun.Haraldseide@etne.kommune.no>;
'jan.erik.nygaard@bokn.kommune.no'
<jan.erik.nygaard@bokn.kommune.no>;
'jostein.forre@sveio.kommune.no'
<jostein.forre@sveio.kommune.no>;
'bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no'
<bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no>;
'vibeke.vikse.johnsen@karmoy.kommune.no'
<vibeke.vikse.johnsen@karmoy.kommune.no>;
'post@kontrollutvalgene.no'
<post@kontrollutvalge
ne.no>;'Tor ErlingSkare'<tor.erling@hotmail.com>;
'ingemund.berge@etne.kommune.no'
<ingemund.berge@etne.kommune.no>;
'may.britt.vihovde@haugesund.kommune.no'
<may.britt.vihovde@haugesund.kommune.no>;
'ssk@olenbetong.no'<ssk@olenbetong.no>;
'kristin.helle@tysver.kommune.no'
<kristin.helle@tysver.kommune.no>
Emne:Protokoll representantskapsmøte
26.04.2019
Hei
Vedlagtfinner dere protokoll fra representantskapsmøtet
26.04.2019.
De sakersom skalbehandlesvidere senderjeg i en egenmail etter denne og da til
postmottak@......kommune.no
med dere på kopi.

Mvh
DagBotnen
brannsjef

HAUGALAND
BRANNOGREDNINGIKS
tlf. (+47)97779444 | (+47)91910111
dag.botnen@hbre.no
Diktervegen8, 5538Haugesund

Haugaland brann
og redning iks

MØTE P ROTO KO L L
Representantskapetfor Haugalandbrann og redning iks
Møtested:
Møtedato:
Tid:
Saker:

Diktervegen8, Haugesund
26.04.2019
0900 - 1200
19/0 01-19/0 12

Til stede:

GerdHelenBø,leder
JarleNilsen,medlem
SigmundLier,medlem
TormodVåga,medlem
JorunnSkåden,medlem
SteinarSkartland,varamedlem
May-Britt Vihovde,varamedlem
Tor ErlingSkare,varamedlem
IngemundBerge,varamedlem

Suldal
Karmøy
Tysvær
Bokn
Sveio
Vindafjord
Haugesund
Utsira
Etne

Forfall:

Marte EideKlovning,medlem
Siri Klokkerstuen,medlem
Ole JohanVierdal,medlem
Arne-ChristianMohn, nestleder

Utsira
Etne
Vindafjord
Haugesund

Andre:

EllingHetland,styreleder
Torleif ØstremOlsen,styremedlem
LailaStein,styremedlem
HaraldHop, styremedlem
Tor Petter Alfredsen,styremedlem
Ole Martin Nordstrand,styremedlem
DagBotnen,dagligleder

Diversemerknader:

May Britt Vihovdedeltok ikke i behandlingav sak19/009-12.

Underskrifter:
Stad:
Dato:

Haugesund
26.04.2019

GerdHelenBø
leder

May-Britt Vihovde
varamedlem

JarleNilsen
medlem

SigmundLier
medlem

SteinarSkartland
varamedlem

TormodVåga
medlem

JorunnSkåden
medlem

Tor Erling Skare,
varamedlem

IngemundBerge
varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugalandkontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSI
KT
Saknr
19/001
19/002
19/003
19/004
19/005
19/006
19/007
19/008
19/009
19/010
19/011
19/012

Tittel
Godkjenningav innkalling og saksliste
Godkjenningav protokoll
Årsmelding2018
Regnskap2018
Operasjonalisering,plan for fremdrift
Økonomi- og handlingsplanmed investeringsbudsjett
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SAKSPROTOKOLL

Godkjenningav innkalling og saksliste

BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
1. Representantskapet
for Haugalandbrann og redningiks godkjennerinnkallingog sakslistesom
fremlagt.
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
VEDTAKI REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet
for Haugalandbrann og redningiks godkjennerinnkallingog sakslistesom
fremlagt.
19/002

Godkjenningav protokoll

BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
1. Representantskapet
for Haugalandbrann og redningiks godkjennermøteprotokollensom framlagt.
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
VEDTAKI REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet
for Haugalandbrann og redningiks godkjennermøteprotokollensom framlagt.
19/003

Årsmelding2018

BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
1. Representantskapetfor Haugalandbrann og redning iks vedtar årsmeldingenslik den er fremlagt.
Årsmeldingensendestil eierkommunenetil orientering.
Saksbehandlingi styret 27.03.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.

STYRET
SINTILRÅDING
TILREPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapetfor Haugalandbrann og redning iks vedtar årsmeldingenslik den er fremlagt.
Årsmeldingensendestil eierkommunenetil orientering.
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
VEDTAKI REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapetfor Haugalandbrann og redning iks vedtar årsmeldingenslik den er fremlagt.
Årsmeldingensendestil eierkommunenetil orientering.
19/004

Regnskap2018

BRANNSJEFEN
SINTILRÅDING
1. Representantskapet
fastsetter regnskapetsom fremlagt.
2. Merforbruk drift på kr. 2 972 065,- dekkesav selskapetsin egenkapital,ref. selskapsavtale
§ 2-1.
3. Udekketbeløppå selvkostområdetilsvarendekr 430 455 fremførestil senereårsregnskap,ref. note 8.
4. Gjenståendemindreforbrukfra 2017tilsvarendekr 465 736 avsettestil disposisjonsfond.
Saksbehandlingi styret 27.03.2019
Gjenståendemindreforbrukfra 2017er korrigert i punkt 4 til 760 421,-.
Revisorsberetning utstedes etter at styret har gjort sin tilråding til vedtak og legges ved saken til
representantskapet.
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
STYRET
SINTILRÅDING
TILREPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet
fastsetter regnskapetsom fremlagt.
2. Merforbruk drift på kr. 2 972 065,- dekkesav selskapetsin egenkapital,ref. selskapsavtale
§ 2-1.
3. Udekketbeløppå selvkostområdetilsvarendekr 430 455 fremførestil senereårsregnskap,ref. note 8.
4. Gjenståendemindreforbrukfra 2017tilsvarende kr 760 421 avsettestil disposisjonsfond.
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Revisorsberetning ble utlevert i møtet. Det visestil et nummerert brev hvor det påpekesat selskapetikke
har utarbeidet budsjett for 2018 og at ledelsendermed ikke har oppfylt sin plikt til å utarbeide budsjett iht
krav i forskrift om årsbudsjettet,årsregnskapog årsberetningfor interkommunaleselskaper.Revisorber om
at budsjett utarbeidesfra og med 2019.
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt med tillegg av at representantskapettar revisors bemerkningtil
etterretning.
VEDTAKI REPRESENTANTSKA
PET
1. Representantskapet
fastsetter regnskapetsom fremlagt. Revisorsbemerkningi brev nr 1 tas til
etterretning og det er for 2019 utarbeidet budsjett.
2. Merforbruk drift på kr. 2 972 065,- dekkesav selskapetsin egenkapital,ref. selskapsavtale
§ 2-1.
3. Udekketbeløppå selvkostområdetilsvarendekr 430 455 fremførestil senereårsregnskap,ref. note 8.
4. Gjenståendemindreforbrukfra 2017tilsvarendekr 760 421 avsettestil disposisjonsfond.
19/ 005

Planfor operasjonalisering

BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
1. Representantskapetber styret for Haugalandbrann og redning iks å iverksette analysearbeidsom
skisserti saken,punkt 1-11. Framleggtil brannordningskal leggesfrem for representantskapog vedtas
i de respektivekommunestyrer.

Saksbehandlingi styret 27.03.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
STYRET
SINTILRÅDING
TILREPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapetber styret for Haugalandbrann og redning iks å iverksette analysearbeidsom
skisserti saken,punkt 1-11. Framleggtil brannordningskal leggesfrem for representantskapog vedtas
i de respektivekommunestyrer.
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
VEDTAKI REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapetber styret for Haugalandbrann og redning iks å iverksette analysearbeidsom
skisserti saken,punkt 1-11. Framleggtil brannordningskal leggesfrem for representantskapog vedtas
i de respektivekommunestyrer.
19/006

Økonomi- og handlingsplanmed investeringsbudsjett

BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
1. Representantskapetfor Haugalandbrann og redning iks vedtar økonomi- og handlingsplanmed
investeringsbudsjettslik det er fremlagt.
Saksbehandlingi styret 27.03.2019
Førsakenleggesfrem for representantskapetmå det leggesinn i økonomiplanende endringersomforventes
vedr. økte leieutgifter for nye eller endredebrannstasjoner.Videremå det verbalt leggesinn de tiltak som vi
kjenner til, men som ikke kan kostnadsfestes.
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
STYRET
SINTILRÅDING
TILREPRESE
NTANTSKAPET
1. Representantskapetfor Haugalandbrann og redning iks vedtar økonomi- og handlingsplanmed
investeringsbudsjettslik det er fremlagt.
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Det ble i sak 18/018 gjort vedtak om budsjett med økonomi- og handlingsplan der økonomi- og
handlingsplanenble utsatt til vårmøtet 2019.
Under saksbehandlingstår det at budsjett med økonomi- og handlingsplanmå seesi sammenhengmed
18/019. Det er ikke mulig å justere budsjettet slik somønsketmed bakgrunni at det ikke er gjort nødvendige
avklaringermed Haugesundkommuneom uttredelseog de plikter partene har i dette.
Det presiseresat representantskapeti sak18/019 under saksbehandling
punkt 5 anser Haugesundkommune
som en del av selskapetpå de vilkår som er regulert i selskapsavtalennår det gjelder retter og plikter, slik
Haugesundkommunebekreftet i møte 2. juli 2018.
Med dette som utgangspunktble det sendt faktura for Haugesundsin eierandel for 2019 på lik linje med
øvrige eierkommuner. Parallelt med dette ble det sendt faktura til øvrige eierkommuner hvor
fordelingsnøkkelenuten Haugesundvar utgangspunktet.Dette ble gjort for å sikre likviditet for selskapet
hvor et revidert budsjett med økonomi- og handlingsplanskulleleggesfrem april 2019.
Når forholdet til Haugesundikke er avklart er det heller ikke lagt frem et revidert budsjett og sakenmå løftes
inn for behandlingi høstmøtet.
Ut fra dette bør vedtaketendrestil:
1.

Representant
skapet for Haugalandbrann og redning iks vedtar økonomi- og handlingsplanmed
investeringsbudsjettslik det er fremlagt.

2.

Representantskapetleggerfrem revidert budsjett i et ekstraordinærtmøte – senesti høstmøte2019 så snart endeligforhandlingsres
ultat med Haugesundkommuneer klart for behandling.

VEDTAKI REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapetfor Haugalandbrann og redning iks vedtar økonomi- og handlingsplanmed
investeringsbudsjettslik det er fremlagt.
2.

Representantskapetleggerfrem revidert budsjett i et ekstraordinærtmøte – senesti høstmøte2019 så snart endeligforhandlingsresultatmed Haugesundkommuneer klart for behandling.

19/007

Lokaleforskrifter

BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
Forskrift om gebyr for dekningav utgifter med behandlingav søknaderom tillatelse til handel med
fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav tilsyn, …..kommune.
1.

Kommunestyretfor …. kommune fastsetter «lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter med
behandlingav søknaderom tillatelse til handel med fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav
tilsyn» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg,…kommune.
1.

Kommunestyretfor ….kommunefastsetter «Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn i
brannobjektermed fyringsanlegg»slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner,…kommune.
(før kommunenleggerfrem sakenmå kommunelegensamt miljøvernavdelingenuttale segtil forslaget)
1.

Kommunestyretfor …. kommune fastsetter «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i
småovner» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Saksbehandlingi styret 27.03.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
STYRET
SINTILRÅDING
TILREPRESENTANTSKAPET
Forskrift om gebyr for dekningav utgifter med behandlingav søknaderom tillatelse til handel med
fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav tilsyn, …..kommune.
1.

Kommunestyretfor … kommune fastsetter «lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter med
behandlingav søknaderom tillatelse til handel med fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav
tilsyn» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg,…kommune.
1.

Kommunestyretfor ….kommunefastsetter «Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn i
brannobjektermed fyringsanlegg»slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, …kommune.
(før kommunenleggerfrem sakenmå kommunelegensamt miljøvernavdelingenuttale segtil forslaget)

1.

Kommunestyret for … kommune fastsetter «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i
småovner» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
REPRESENTANTSKAPET
SINTILRÅDING
TILKOMMUNESTYRET
Forskrift om gebyr for dekningav utgifter med behandlingav søknaderom tillatelse til handel med
fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav tilsyn, …..kommune.
1.

Kommunestyretfor … kommune fastsetter «lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter med
behandlingav søknaderom tillatelse til handel med fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav
tilsyn» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg,…kommune.
1.

Kommunestyretfor ….kommunefastsetter «Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn i
brannobjektermed fyringsanlegg»slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner,…kommune.
(før kommunenleggerfrem sakenmå kommunelegensamt miljøvernavdelingenuttale segtil forslaget)
1.

Kommunestyret for … kommune fastsetter «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i
småovner» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

19/008

Priserog gebyr

BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
1. Representantskapetvedtar betalingssatserfor Haugalandbrann og redning iks slik de er fremlagt i
saken.Gebyrfor fyrverkerisakermå løftes inn for hvert enkelt kommunestyretfor saksbehandling.
2.

Kommunestyretfastsetterfølgende satserfor gebyrom behandlingav fyrverkerisaker:
-

Behandlingav søknad:
Tilsynog kontroll utsalg:
Kontroll/oppfølgingavvik:
Behandlingav egenmelding:

1 717,899,899,450,-

(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)

Saksbehandlingi styret 27.03.2019
Styret ber om at det blir utredet videre hvordanarbeid som bedriftsidrettslagetutfører skalreguleresog
hvordandette stiller segjuridisk vedr. arbeidsgiveransvar
og merverdiavgift.
Inntil denneavklaringer gjort tas avsnittet ut av dokumentet.
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
STYRET
SINTILRÅDING
TILREPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet
vedtar betalingssatserfor Haugalandbrann og redningiks slik de er fremlagt.Gebyr
for fyrverkerisakermå løftes inn for hvert enkelt kommunestyrefor saksbehandling.
2.

Kommunestyretfastsetterfølgendesatserfor gebyrom behandlingav fyrverkerisaker:
-

Behandlingav søknad:
Tilsynog kontroll utsalg:
Kontroll/oppfølgingavvik:
Behandlingav egenmelding:

1 717,899,899,450,-

(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)

Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
REPRESENTANTSKAPET
SITTVEDTAKSAMTTILRÅDING
TILKOMMUNESTYRET
1. Representantskapet
vedtar betalingssatserfor Haugalandbrann og redningiks slik de er fremlagt.Gebyr
for fyrverkerisakermå løftes inn for hvert enkelt kommunestyrefor saksbehandling.
2.

Kommunestyretfastsetterfølgendesatserfor gebyrom behandlingav fyrverkerisaker:
-

19/ 009

Behandlingav søknad:
Tilsynog kontroll utsalg:
Kontroll/oppfølgingavvik:
Behandlingav egenmelding:

1 717,899,899,450,-

(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)

Haugesundkommune sin uttredelse fra HBR- status

BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
1. Representantskapet
for Haugalandbrann og redningiks tar sakentil orientering.
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Sakener unntatt offentlighet og gjengisikke i protokollen.Det presisereslikevel at det er viktig for selskapet
at prosessengjennomførespå et ryddig og sakligvis.
I saksbehandlingi representantskapetav 28.11.2018,sak18/009, ber en om at en eventuell voldgiftssakskal
værevedtatt i representantskapet.Prosessener der hvor dette kanværeet utfall og representantskapetgjør
derfor vedtakom at voldgiftssakkan iverksettesom nødvendig.
VEDTAKI REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet
for Haugalandbrann og redningiks tar sakentil orientering.
2.

Representantskapet
for Haugalandbrann og redningiks ber styret om å forberedeog iverksetteen
eventuellvoldgiftssakom ikke forhandlingermellom partene fører frem.

19/010

Styreevaluering

BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
Saksbehandlingi styret 22.01.2019
Styret evaluertestyrearbeidetfor 2018ved bruk av et standardoppsett fra KSbedrift. Dette er fylt inn i
eget skjemaog distribuert til alle styremedlemmene.
Med bakgrunni evalueringenblir det utarbeidet en oppsummeringpå de områdereierne bør har styret sin
tilbakemelding.
STYREVEDTAK
1. Styret for Haugalandbrann og redning iks anserevalueringsom utført og ber dagligleder følge opp en
tilbakemeldingtil eierkommunene.
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
EllingHetlandinformerte om styretsevaluering.
VEDTAKI REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapet
for Haugalandbrann og redningiks tar sakentil orientering.

19/011

Valgav styre

VALGKOMMITÈEN
SINANBEFALING
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Valgkomitèenoppnevnt av representantskapethar bestått av GerdHelenBø,JorunnSkåden,Ole Johann
Vierdal,SigmundLier og Arne ChristianMohn. Sistnevntehar ikke vært aktivt med i komitèen.
Det er lag frem følgendekandidaterfor valgav styre:
1.
2.
3.
4.
5.

Styreleder:EllingHetland(gjenvalg)med OveRøys(gjenvalg)som personligvaramedlem
Nestleder:Torleif ØstremOlsen(gjenvalg)med Leif Malvin Knutsen(ny) som personligvaramedlem
Styremedlem:LailaSteine(gjenvalg)med HelgaRullestad(ny) som personligvaramedlem
Styremedlem:KristinHelle(ny) med Gro Staveland(gjenvalg)som personligvaramedlem
Styremedlem:Arvid Vallestad(ny) med Heidi SynnøveNymann(gjenvalg)som personligvaramedlem

Det er gjennomførtvalgav ansatterepresentanterref. protokoll av 25.4.2019.Følgenderepresentanterble
valgt:
1. Styremedlem:RuneHåheim(ny) med SveinHelgeLærdal(ny) som personligvaramedlem.
2. Styremedlem:HaraldHop (gjenvalg)med LeonDale(ny) som personligvaramedlem.
3. Styremedlem:Ole Martin Nordstrand(gjenvalg)med VigleikGutubø(ny) som personligvaramedlem.
Valgkomitèenla ogsåfrem forslagtil retningslinjerfor styregodtgjøringfor perioden 2019-2021:
Retningslinerfor godtgjersletil styret i HaugalandBrann og RedningIKS
Årleggodtgjersletil styreleiar
Årleggodtgjersletil nestleiari styret
Årleggodtgjersletil styremedlem
Styremedlemmermå delta på minst halvparten av møta for å få fullt
styrehonorar.Ved deltakelsepå mindre enn halvparten av møta, for
eksempel3 av 8 møter, utbetalast 3/8 av styrehonoraret.
Møtegodtgjerslepr møte for varamedlem
Møtegodtgjerslepr møte for styreleiar,nestleiarog styremedlemfor møter ut
over 8 møter pr år
Dokumenterttapt arbeidsforteneste– øvre grensepr dag
Det vert ikkje utbetalt refusjon for tapt arbeidsfortenestei forbindelsemed
styremøter,men kan tilstås styremedlemmernår desseetter avtale
representererselskapeti annan samanheng.
Tapt arbeidsforteneste/utleggvert dekka etter skriftleg krav når
arbeidsgjevarhar gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterastav
arbeidsgjevar.
Arbeidsgjevarsom ikkje trekker arbeidstakari løn kan krevje å få dekka
utgifter til løn i den tida arbeidstakarhar vært fråverandesom fylgje av
deltaking på møte m.v. for HaugalandBrann og RedningIKS.
Sjølvstendignæringsdrivandekan maksimalt få 1/1800 del av
pensjonsgjevandeinntekt frå siste likning pr møtetime. Denmaksimale
satsenvert avgrensatil 350 kr/time – øvre grensekr 2 200 pr dag.
Tap/utlegg skal legitimerast og må stå i rimeleg forhold til medgått møtetid.
Tap i pårekna overtid eller anna ekstrainntekt kan ikkje erstattast.
Reisegodtgjerslevert dekka i samsvarmed Statensreiseregulativ
Forslagetble enstemmigvedtatt.

60 000
36 000
24 000

2 000
2 000
2 200

Endring

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET
1. Representan
tskapetfastsetter følgendestyre for nesteperiode,ref. selskapsavtalefor Haugaland
brann og redningiks:
a.
b.
c.
d.
e.

Styreleder:EllingHetland(gjenvalg)med OveRøys(gjenvalg)som personligvaramedlem
Nestleder:Torleif ØstremOlsen(gjenvalg)med Leif Malvin Knutsen(ny) som personligvaramedlem
Styremedlem:LailaSteine(gjenvalg)med HelgaRullestad(ny) som personligvaramedlem
Styremedlem:KristinHelle(ny) med Gro Staveland(gjenvalg)som personligvaramedlem
Styremedlem:Arvid Vallestad(ny) med Heidi SynnøveNymann(gjenvalg)som personlig
varamedlem

Ansatterepresentanter,ref. protokoll av 25.4.2019,er for sammeperiode:
a. Styremedlem:RuneHåheim(ny) med SveinHelgeLærdal(ny) som personligvaramedlem.
b. Styremedlem: HaraldHop (gjenvalg)med LeonDale(ny) som personligvaramedlem.
c. Styremedlem:Ole Martin Nordstrand(gjenvalg)med VigleikGutubø(ny) som personlig
varamedlem.
2.

Representan
tskapetfastsetter følgenderetningslinjerfor styregodtgjøringfor perioden 2019-2021:
Retningslinerfor godtgjersletil styret i HaugalandBrann og RedningIKS
Årleggodtgjersletil styreleiar
Årleggodtgjersletil nestleiari styret
Årleggodtgjersletil styremedlem
Styremedlemmermå delta på minst halvparten av møta for å få fullt
styrehonorar.Ved deltakelsepå mindre enn halvparten av møta, for
eksempel3 av 8 møter, utbetalast 3/8 av styrehonoraret.
Møtegodtgjerslepr møte for varamedlem
Møtegodtgjerslepr møte for styreleiar,nestleiarog styremedlemfor møter ut
over 8 møter pr år
Dokumenterttapt arbeidsforteneste– øvre grensepr dag
Det vert ikkje utbetalt refusjon for tapt arbeidsfortenestei forbindelsemed
styremøter,men kan tilstås styremedlemmernår desseetter avtale
representererselskapeti annan samanheng.
Tapt arbeidsforteneste/utleggvert dekka etter skriftleg krav når
arbeidsgjevarhar gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterastav
arbeidsgjevar.
Arbeidsgjevarsom ikkje trekker arbeidstakari løn kan krevje å få dekka
utgifter til løn i den tida arbeidstakarhar vært fråverandesom fylgje av
deltaking på møte m.v. for HaugalandBrann og RedningIKS.
Sjølvstendignæringsdrivandekan maksimalt få 1/1800 del av
pensjonsgjevandeinntekt frå siste likning pr møtetime. Denmaksimale
satsenvert avgrensatil 350 kr/time – øvre grensekr 2 200 pr dag.
Tap/utlegg skal legitimerast og må stå i rimeleg forhold til medgått møtetid.
Tap i pårekna overtid eller anna ekstrainntekt kan ikkje erstattast.
Reisegodtgjerslevert dekka i samsvarmed Statensreiseregulativ

60 000
36 000
24 000

2 000
2 000
2 200

Endring

19/012

Eventuelt

Følgendesakerble drøftet:
19/012-1

forslag til endring av stemmegivningi representantskapet

I forbindelsei arbeidet med revideringav selskapsavtalen
for Haugalandbrann og redningiks er det vurdert
ulike modeller for stemmegivningi representantskapet.
Sevedlegg«Notat 14.11.2018– forslagtil eierstruktur».
Når Haugesundpå et tidspunkt trekker segut av selskapetvil Karmøykommuneha en eierandelpå over 50
%. Det er vurdert ulike avstemmingsmodellermed formål om å finne en modell som sikrer at innflytelse er
knytt opp mot eierandelensamtidig som alle eierne skal kunne påvirke utviklingen av selskapetmed sin
andel.
I notatet er ulike modeller vurdert og styret foreslårfølgendemodell for stemmeri representantskapet:
Karmøy
Tysvær
Vindafjord
Sveio
Etne
Suldal
Bokn
Utsira

8
3
3
2
2
2
1
1

Lederav representantskapetvil ved stemmelikhetha dobbeltstemme.
M odellensikrer at minimum tre medlemmermå stemmefor å kunne få flertall og modellensikrer at
Karmøyhar et negativt flertall.
Det presiserestil sist at det er i alle sin interesseog mål om at vedtakskalvære enstemmigesom et resultat
av god dialogog felles forståelseog interesse.
Saksbehandlingi representantskapet26.04.2019
Sakenble realitetsbehandletog det ble foreslått følgendevedtak:
1. Representantskapetfor Haugalandbrann og redning iks ber styret om å leggeinn forslag til endring av
stemmegivningfor representantskapeti selskapsavtalen
når revidert avtale skalopp til behandling.
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
VEDTAKI REPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapetfor Haugalandbrann og redning iks ber styret om å leggeinn forslag til endring av
stemmegivningfor representantskapeti selskapsavtalen
når revidert avtale skalopp til behandling.

Haugaland brann
og redning iks

Haugesund
, 18.03.2019

Dag Botnen
brannsjef

Årsmelding
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Rekneskap

0. STYRELEIAR
Frå styreleiar
Selskapeter etablertav sju kommunari Nord- Rogalandog to kommunari Hordaland.Detteer
kommunaneEtne,Sveio,Vindafjord, Suldal,Bokn,Tysvær,Haugesund,Karmøyog Utsira. Haugesund
kommunevaldeå meldasegut av selskapeti j uni 2018.Dei valdeogsåå drifta sitt eigebrannveseni
oppseiingsperioden,
slik at mannskapog utstyr frå Haugesundkommuneikkje er overførttil selskapet.
Selskapeter etter dettedimensjonertfor eit geografiskområdemedom lag 76 000 innbyggarar.
Representantskapet
til HBR er samansettav ordføraranei eigarkommunane.Gerd HelenBø frå Suldal
kommuneer leiar og Arne Christian Mohn frå Haugesundkommuneer nestleiar.
Styretfor selskapethar åtte medlemmermedpersonlegevaramedlemmer.Tre av styremedlemmene
er
tilsetterepresentantar.Oversiktover styremedlemmene
finst i organisasjonskartetpå nesteside.
Året har vore pregaav å vera eit oppstartsårfor etableringav selskapet.Tilsettingav leiaranei
selskapetføregjekki startenav året og dessevart gradvisinvolvert i selskapetsi etablering,i tillegg til
å drifta kommunanesine brannvesen.Restenav mannskapavart formelt overførtselskapetfrå
01.07.2018.Desseprosessaneer etter mi vurdering gjennomførtpå ein god måte.
Utover vanlege etableringsoppgåver
medoverordnastyringsdokument
i tillegg til alle detaljar, somskal
på plassi sambandmeddette,er det særlegto sakersomhar vore ressurskrevjande.
Det gjeld
utgreiinganeav alternativ for plasseringav ny hovudbrannstasjon
og Haugesundkommunesi
utmeldingav selskapet.Beggedessesakenehar pregaselskapetog styret sitt arbeid i meldingsåret,og
gjort sitt til at arbeidetmedetableringablei skyvdlitt ut i tid. Samlahar detteført til større
møteaktivitetenni eit «normalår», bådefor representantskapet
og styret.
Representantskapet
har hatt 4 møteog styrethar hatt 11 møtei meldingsåret.I tillegg har det vore
gjennomførttre eigarmøteog to møtemedrådmannsgruppa.Utover det har styreleiar og/eller dagleg
leiar møtti alle eigarkommunane
sineformannskap,bortsettfrå Haugesund.
Rekneskapen
viser eit år somer prega av etableringav selskapet.Kostnadanemedetableringai
meldingsåreter finansiertav gjenståandeselskapskapitalfrå 2017og tilførte midlar frå
eigarkommunanei 2018på kr 3,0 mill. Kostnadanemedberedskap,førebygging,feiing og tilsyn er i
hovudsakført i kommunanesinerekneskapfor 2018.Gjenståandemindreforbrukpå kr 760 421,- blir
tilrådd avsetttil ubundedisposisjonsfond.
KPMG er selskapetsin revisor.
Eigarkommunanevåre har dei sisteåra hatt krav på segtil opprustingav brannstasjonanemedrein og
skittensone.Fleire kommunarer godt i gangmeddettearbeidet,medanandre er i startgropa.Denne
opprustingavil i åra framoverbelastaøkonomieni selskapet,på sametid somdet er forventningom at
synergiarskal redusereoverføringanefrå eigarkommunane.
Dette er ein av utfordringanedet trengstå
jobba meir medi 2019og åra framover.
Elles viser eg til årsmeldingafor detaljar om aktiviteteni selskapeti meldingsåret.God lesnad!
På vegneav styretønskereg å takkealle tilsette i HBR for god innsatsog godt utført arbeid i 2018!
Bjoa, 01. februar 2019
Elling Hetland
styreleiar

1.0

GENERELT

1.1

Organisasjon

Haugalandbrann og redning iks (HBR) vart stifta 03.04.2017med oppstartav drifta frå og med 01.07.2018.
Selskapeter organisertsom eit IKS etter lov om interkommunaleselskap.Deltakaraneer kommunaneBokn,
1
Etne,Haugesund
, Karmøy,Suldal,Sveio,Tysvær,Utsira og Vindafjord.
I dag er grunnlagfor dimensjoneringa± 76 000 innbyggararog det er for selskapet39 tilsette på heiltid (2
vakante)og 283 deltidsmannskap(30 vakante).Hovudkontoreter i Diktervegen8 i Haugesundog det er 20
brannsta
sjonerfordelt på våre8 kommunar.
Vår organisasjoner:

Representantskap
Ordførerrepresenterarsin kommune
ut frå eigarprosent.

Styre
Leiar:
Nestleiar:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

EllingHetland
ElisabethHaldorsen
Torleif Østrem-Olsen
JosteinAksdal
LailaSteine
Ole-Martin Nordstrand
HaraldHop
Tor Petter Alfredsen

Daglegleiar
DagBotnen

Avd.l. økonomi
SivKristiansen

Avd.l. personal
LillianLangelandsvik

HMS-koordinator
Kompetansekoord.

Prosjekt/info. Koord.
Morten Svandal

Branningeniør100 %

Avd.l. beredskap
OnarWalland

Områdeleder

Områdeleder

Thor A Larsen

Kjetil Staveland

OmrådeVest
03-funksjon
Underbrannm.
01-funksjon
Kopervikst
Åkrast
Skudnesst
Bøst
Vormedalst
Utsira

OmrådeMidt
01-funksjon
Førdest
Sveiost
Aksdalst
Tysværvågst
Nedstrandst
Bokn

1

Avd.l. logistikk

Avd.l. førebyggande

RagnarLøftstrøm

Ole Martin Nordstrand

Områdeleder

Logistikk

FinnUlvund

150 % stilling

OmrådeØst
01-funksjon
Underbrannm.
Suldalsosenst
Sandst
Jelsast
Skånevikst
Etnest
Ølenst
Skjoldst
Sandeidst

Områdeleder
ErlendSylta

Samfunn

Bolig

750 % stilling

Feieformann
1200% stilling

Haugesunder medeier,menhar ikke ført over de ansattesom følge av meldingom uttreden.

1.2

Ansvarsområde

Haugalandbrannog redningiks sine oppgåverer, jfr. brannvernlova§ 11:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

å gjennomføreinformasjons- og motivasjonstiltaki kommunenom fare for brann, farer ved brann,
brannverntiltakog opptredeni tilfelle av brannog andreakutteulukker,
å gjennomførebrannførebyggande
tilsyn,
å gjennomføreulukkesførebyggande
oppgåveri sambandmedhandteringav farleg stoff og ved transport
av farleg godspå veg og jernbane,
å utførenærmarebestemteførebyggandeog beredskapsmessige
oppgåveri krigs- og krisesituasjonar,
å vereinnsatsstyrkeved brann,
å vere innsatsstyrkeved andreakutteulukker der det er bestemtmed grunnlagi kommunensin risiko- og
sårbarhetsanalyse
og
sørgefor feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Etter selskapsavtalen
kan HBR ta på segandreoppgåvereigaraneog selskapetmåtteverteeinige om.

1.3

Mål

Haugalandbrann og redning iks har som mål å verne liv, helse, miljø og materielle verdiar mot brann og
eksplosjon,mot ulykker medfarlig stoff og farlig godsog andreakutteulykker.
Haugalandbrann og redning iks skal vere organisert,tilfredsstillandeutstyrt og bemannamed personellsom
har tilstrekkelegkompetanseslik at oppgåveretterlov om brannvernkan bli utført tilfre dsstillande.
Haugalandbrannog redningiks skal utføretenestermedhøgkvalitet og somtilfredsstillerdei krav someigarane
og innbyggaranei vårekommunarforventar.

1.4

Oppsummering 2018

Ei oppsummeringer i hovudtrekk:
Administrativt
a) Det er gjennomført ein verksemdsoverføring
der tilsette i kvart av dei einskildebrannvesener ført over
til Haugalandbrannog redning iks som ny arbeidsgjevar.Dette er ± 300 tilsette. Det er tilsett ekstern
brannsjefsamtleder for personaleog lederfor økonomi.
Parallelt med dette arbeidet er det arbeidd med harmoniseringav løn- og arbeidstidsordningar,
retningsliner,rutinar medmeir.
b)

2018 er for selskapetpregaav å vera eit oppstartsårder drift har fått mindre fokus som følgje av arbeid
som går på etableringav eit nytt selskap.Etableringahar ogsåtatt meir tid ennnødvendigsomfølgje av
Haugesundkommunesin utmelding,noko somhar medførtat mykje arbeidrundt ikt, personale,økonomi
måttegjerastto gongar.

c)

Det er gjennomført11 styremøter,4 represent
antskapsmøter
og 3 eigarmøter.Det høgetalet for møter
vert forklart medat selskapetvar i oppstartparalleltmedat utmeldingfrå Haugesundskulle handterast.

Forebyggande
a) Det er gjennomført133 tilsyn av særskilteobjekt. Det er 428 særskiltebrannobjekt somikkje fekk tilsyn
i 2018. Årsak er omleggingav frekvensaretter ny forskrift der me skal gjennomføretilsyn basertpå
risiko samtat selskapeter i oppstart.
b)

Det er gjennomført8 064 tilsyn medfyringsanleggi 2018. Detteutgjer ¼ av registrertefyringsanleggog
greitt i rute med fastsettmål på tilsyn kvart 4. år. Årsak til negativtresultater sjukemeldingar,vakanse
og at selskapeter i oppstart.

c)

Det er gjennomført6 267 feiingar av fyringsanleggi 2018. Målsettingahar vore gjennomførti forhold
til behov,med1 - 6 årsintervall. Her er det ettersleppå opp mot 9 000 feiingar. Årsaktil negativtresultat
er ogsåher sjukemeldingar,vakanseog at selskapeter i oppstart.

Beredskap
a)

Det er halde øvingar kurs innanfor våre risikoområder.Øvinganeer ein kombinasjonmellom lag- og
fullskalaøvingar.Det er, avhengigav stasjon,16-75 timar øvingarper mannskapper år. Det er ikkje for
2018gjennomførtgrunkurseller utrykningsleiarkurs.

b)

Det har vore 1017 utrykningari 2018. 25 % er automatiskebrannalarmar
, 17 % er unødigealarmar, 18
% er brannar,10 % er trafikkulukker og helserelatertehendingar.20 % utgjer andrehendingar.

Logistikk
a)

Året 2018 er nytta til å få oversikt over status for selskapetvedr. køyretøy, utstyr og materiell.
Forsikringarer etablert,køyretøyer omregistrert,systemfor kontroll, vedlikehaldog ettersyner på plass,
kjøp av tankbil, mannskapsbilog mindre køyretøy er gjennomførtmedvidare.

b)

Det er arbeidd med oppfølging av brannstasjonarder nokre stasjonarer under bygging, nokre skal
ferdigstillast og nokre skal prosjekterast.Det er utarbeidd retningsliner for korleis ein standard
brannstasjonskal vera.

1.5

Brann dokument

Branndokumentetfor selskapet er ikkje endeleg fastsett og vil følgje budsjettprosessenfor 2019.
Branndokumentfor kvar einskild kommuneer gjeldandefram til nytt dokumentføreligg.

2.0

BEREDSKAPSAVDELING OG LOGISTIKK

2.1

Delmål

Beredskapsavdelinga
skal ut frå standardkravog kartlagtrisiko vereorganisertslik at dentek sikrar tryggleiken
til innbyggjaraneog andresomoppheldsegi kommunenog HBR sitt eigemannskap.
Beredskapsavdelinga
skal disponereegnaog tilstrekkelegutstyr med høg driftssikkerheittil innsatsved dei
brannarog ulukker somein kan forvente.

2.2

Organisering

Avdelingahar ansvarfor 20 brannstasjonar
der desseer organisertslik:
Stasjon

Kommune

Førde
Sveio
Aksdal
Tysværvåg
Nedstrand
Bokn
Skudenes
Åkra
Kopervik
Bø
Vormedal
Utsira
Etne
Skånevik
Ølen
Sandeid
Skjold
Sand
Suldalsosen
Jelsa

Sveio
Sveio
Tysvær
Tysvær
Tysvær
Bokn
Karmøy
Karmøy
Karmøy
Karmøy
Karmøy
Utsira
Etne
Etne
Vindafjord
Vindafjord
Vindafjord
Suldal
Suldal
Suldal

Mannskap Operativ
leiing
14
4
14
16
16
32
16
18
16
16
20
5 + 44
16
16
16
18
12
16
4
13
12
16
12
4
10

Køyretøy
MB + FE + B
MB
MB + TB
MB + FE
MB 3 + FE
MB + FE
2MB + TB
2MB
2MB + TB + SB + B
2MB
2MB
MB
MB /TB + FE
MB + FE
MB + FE
MB + FE
MB + FE
MB + TB
MB + FE
MB + FE

Vaktordning
nei
nei
2 mannskaphelg
nei
nei
nei
vaktlag24/7 (4 mannskap)
vaktlag24/7 (4 mannskap)
vaktlag24/7 (5 mannskap)
vaktlag24/7 (4 mannskap)
vaktlag24/7 (4 mannskap)
nei
utrykningsledervakt24/7
utrykningsledervakt24/7
utrykningsledervakt24/7
utrykningsledervakt24/7
utrykningsledervakt24/7
nei
nei
nei

MB = mannskapsbil
TB = tankbil
SB = stigebil/høyderedskap
FE = fremskuttenhet
B = båt
Vaktordningfor leiing er i endringog det
skal etablerasti tråd medharmoniserings
dokumentetein brannsjefsvaktfor heile
brannvesenetsom samstundeser vakt sin
innsatsleiar i Karmøy, Tysvær, Sveio,
Bokn og Utsira. Det vert også ei Skudenesstasjon -18
innsatsleiarvakt for Suldal, Etne og
Vindafjord. Øvrige befal går inn i vakt som utrykningsleiar.Dei som har formell kompetansesom innsatsleiar
skal kunneutøvedenne funksjonensjølv om dei går vakt somutrykningsleiar.

2

Ein av befaletgår ogsåvakt for Karmøy-området.
Ein eldre Dodgesomskal skiftast ut 2019
4
Det er felles utrykningsleiingfor alle stasjonanefor Karmøykommune.
3

2.3

Kompetanseheving

Kurs og opplæring
Følgjandekurs er gjennomførtfor beredskapsavdelinga
:
Kurs
Nettbasertbrevkurs
Grunnkurs
Utrykningslederkurs
160-utrykningskjøringkurs
KlasseC
Røykdykkerkurs
I vent på ambulanse/oppdatering
PLIVO/oppdatering
LeiarkursHMS
Verneombodskurs
HMS

Arrangør
Norgesbrannskole
Norgesbrannskole/HBR
Norgesbrannskole/HBR
Haugesundbrannvesen
Hydro
-

Deltakar
16
1
2
6
4
13
2
13
2
1

Tid
150
400
80
80
25
24
8
15
40

Sum

Totale timer
150
800
480
320
325
48
104
30
40
2297

Det har vore ein liten aktivitet på gjennomføringav kurs då ein ventarpå kurs- og kompetanseplan
som skal
verefor heile selskapet.
Øvingar
Øvingsplanarutarbeiddi 2017og som er gjeldandefor 2018 er gjennomført.I hovudsaker følgjandeområder
gjeldandefor planleggingav øvingar:
-

Brann/røykdykking (4 øvingar med
minimum 1 varm røykdykkarøving)
Redning/trafikk
Redningi elv/påsjø
Skog- og utmarksbrannar
Førstehjelp/helseoppdrag
Farleggods/akuttforureining
Leiing, strategiskog taktisk
Tekniskeøvingar

Øvingane vert lagt som lagøvingarog fullskalaøvingar. Det er eit mål om å standardisere
øvingarog innhaldi størregradenni dag. Vidare
skal det utarbeidastmalar/bankfor øvingar.
ØvelseTysværvåg18

2.4

Materiell

Køyretøyog materiell på stasjonaneskal vera i samsvarmed den risiko som er i regionen.Utstyr og køyretøy
skal ogsåvera i samsvarmed krav til respons- og innsatstider.
Alle brannstasjonanehar i dag brann-/mannskapsbil.Denne er å sjå på som eit komplett verktøy for
førsteutrykninga,både for brann og ved redning. Utover dette er det spesialkøyretøyved nokre stasjonar.
Koparvik har ein stigebil for å kunne sløkke brann i høgda. Det er plassert ut tankbilar for sekundær
vassforsyningved nokrestasjonar og det er spesialutstyrsombåtar,ATV medmeir på sentralestasjonar.
Større anskaffingar
Karmøykommune/Åkra:
Mannskapsbil
Karmøykommune/Skudenes:Ombyggingtankbil/CAFS(Statensvegvesen)
Tysværkommune/Tysværvåg:ATV (Statensvegvesen)
Vindafjord/Skjold:
Fremskuttenhet
Suldalkommune/Sand:
Tankbil
Alle:
Spesialteppefor bilbrannar/el-brannar

2.5

Utrykningar

Tal utrykningari regionenviser at Haugalandbrannog redninger «påhjul» like under3 gongari snitt kvar dag
heile året.Med 20 stasjonarog 300 mannskapsomer klar til innsatsinnan10 minuttar,gjer til at brannvesenet
er ein særdelesviktig kvardagsberedskap.
Utrykningar

Hendelsetype

ABA
Falsk,unødigeller avbrutt
Trafikk
Helseinkl trusselom selvdrap
Annenbrann
Bygningsbrann
Brannforebyggende
tiltak
Akutt forurensning/ farlig gods
Andre oppdrag
Inn- og utmarksbrann
RVRog bergingav verdier
Annenredning/ulykke
Naturhendelse

p
Statistikk

n
ø
d
m
e
ld
in
g
e
r

In
n
ko
m
m
e
n
d
e

259
184
102
101
71
63
66
71
44
41
32
23
12

K
a
rm
ø
y

T
ys
væ
r

B
o
kn

U
ts
ir
a

E
tn
e

V
in
d
a
fj
o
rd

S
u
ld
a
l

S
ve
io

a
ks
jo
n
e
r

133
101
24
28
27
32
40
40
24
12
23
11
6

25
22
29
17
13
8
7
12
4
8
0
4
1

1
3
0
8
2
1
0
0
1
1
0
1
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
12
8
15
5
5
3
1
1
6
4
2
2

17
18
16
7
10
7
5
1
1
6
3
2
2

10
5
10
5
5
7
2
1
3
3
0
1
1

40
11
15
20
5
2
5
4
6
4
1
2
0

247
172
102
100
67
62
62
59
40
40
31
23
12

T
o
ta
le

Tal utrykningarer relativ jamn heile året,mendet
er ein «roleg»periodevinterhalvåret.

Det er vår organiseringsom gjer til at me som regel er
først på skadestaden.
Det er ogsåviktig å ha fokus på at me har plikt til å ivaretaskadestadsleiing.
Dermedgjer me ikkje «jobbenfor
Politiet», men me gjer den jobbenbrannvernlovakrev av oss.

2.6 Varslingssentral/samband
For 2018har Haugesundkommunemedsin 110-sentrallevert tenestetil Haugalandbrannog redningiks samt
Sauda,Stord,Bømlo og Fitjar.

2.7 Samarbeidsavtalar
Me har følgjandesamarbeidsavtalar
medandreaktørarinnanberedskapstenesta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

felles slokkeavtalemedkommunanei regionen.Denneavtaleer underrevidering.
Fellesavtaleom redningsdykkingmedHaugesundkommune
SlokkeavtalemedHaugesundkommuneom Førresfjorden(området)
felles avtaleom handteringav størreakutteforureiningar(IUA).
beredskapsavtale
medEquinor og anleggetpå Kårstø.
beredskapsavtale
medHydro om felles kommunikasjon,felles øvingsanleggmedmeir.
samarbeidsavtale
medStatkraftog røykdykkarberedskap
medmeir
samarbeidsavtale
medprivate alarmselskap.

3.

FØREBYGGJANDE AVDELING

3.1

Delmål

Avdelinga skal arbeide for å reduseresannsynetog konsekvensanefor brann og andre ulykker gjennom
førebyggandearbeid.Detteskal gjerastmedbakgrunni ei førebyggandeanalysesomsikrar ossi å gjer målretta
og effektive tiltak mot dei objekt og grupper som utgjer uakseptabelrisiko for tap av liv, helse, miljø og
materielleverdiar. I strategiog handlingsplan2018 – 2028 er det sett følgandedelmål for det førebyggande
arbeidet:
Innan2020skal følgjandemilepælarverenådd:
1.
2.
3.
4.

førebyggendeanalyse
skal vere gjennomførtog tiltak setti verk.
det er innarbeidasystemfor drift av det førebyggandearbeidet.
risikoutsettegrupperinngårsom ein naturlegdel av det førebyggandearbeidet.
tilsyn og feiing av fyringsanleggi fritidsbustadarog heilårsbustadar
er en naturlig del av avdelingasine
oppgåver.
5. det skal veresetti gangprosjekterfor tettarebandmellom førebyggande
- og beredskapsavdeling.
Arbeidetmot dessemålaer startaopp i 2018.

3.2

Tilsette

Forutanleiar har avdelingato områder;samfunn- og bustadområdet.
Under området samfunn er det 7,5 stillingsheimlar, inklusive prosjektkoordinator.Oppgåveneer tilsyn i
særskiltebrannobjekt,tilsyns- og informasjonskampanjar,
informasjonsog motivasjonstiltak,arbeidretta mot
risikoutsettegruppermedmeir.
Underbustadområdet
er detein områdeleiar,ein feieformannog 12 stillingar somutøvertilsyn på fyringsanlegg
i ordinærebustadarog fritidsbustadar.

3.3

Kompetanseheving

Det er i liten grad gjennomførtintern og eksternkompetanseheving.
Årsak til dette er at fokuset har vore å
etablereein ny organisasjon.Avdelinga har vore representertpå ulike seminar,konferansar,dagskursaktuelle
for avdelinga,m.a.:
-

3.4

Brannvesenkonferansen
– DSB – «Påvei mot fremtidensbrann- og redningsvesen
Feiermesterens
landsforening– FLF – «Leiing og organisering»
Komtekdagane– Norkart
Brannforbyggende
forum 2018 – SkienbrannvesenFallsikringskurs– Åkrehamntrålbøteri
Rogaland brannbefalslag- RBL – «Erfaringsutvekslingfeiing og tilsyn fritidsbolig»

Tilsyn

Frå og med 2016 blei det endringari krav om frekvensarfor tilsyn av særskiltebrannobjekt.Hyppigheit av
tilsyn skal no målastopp mot risikoenobjektetrepresentere
r. Formåletmedendringaer å tilpasseressursbruken
til områderog grupperkor risikoener størst.
I 2018 er det registrert561 særskiltebrannobjektsombrannvesenet
skulle føre tilsyn med.Lista over særskilte
brannobjektvil vere i jamleg endring,og talet objekt varieregjennomåret. Det er ogsånyansari kva type og
størrelsepå objekt somhar vore registrerti dei respektivekommunalebrannvesen.

Gjennomførte tilsyn i særskilte brannobjekt
Gjennomførte tilsyn

Sveio
Tysvær
Bokn
Utsira
Karmøy
Suldal
Etne
Vindafjord
Sum

A

B

C

A

B

C

32
65
5
6
200
23
20
51
402

2
13
5
1
73
18
7
11
130

1
3
1
4
5
0
5
10
29

0
16
0
0
88
0
2
2
108

0
1
0
0
16
0
1
1
19

0
1
0
0
2
0
0
0
3

A
n
d
re
0
0
0
0
0
3
0
0
3

I 2018 er det gjennomførttilsyn med 23 % av dei særskiltebrannobjekta.Sjølv om det ikkje har vore mål om
100 % tilsyn, vitnar oversiktaom genereltlav tilsynsaktivitetog for fleire områder/kommunar
med fråværav
tilsyn. Bakgrunnfor lav tilsynsaktivitet hengsamanmedfleire forhold.
-

Tilsynsintervallbasertpå risiko
Prioritering av andre førebyggandetiltak som informasjons- og motivasjonstiltak, undervisning,
opplæring,nasjonaleog lokale kampanjarmedmeir
Førebyggande
personellinvolvert i arbeidmedetableringav HBR IKS
Vakansarog fødselspermisjon

Feil og manglar ved tilsyn
Det har ikkje vore etablertesystemfor å kunneta ut rapportarsom viser typiske feil og manglar.Ved å sjå på
kva tilsyna har hatt fokus på kan det likevel teiknasteit bilete av feil og manglartilsyna har avdekka.Feil og
manglarsomer avdekkai 2018var i stor grader knytt til manglandeeller mangelfullesystemog dokumentasjon
på det brannførebyggande
arbeidethjå eigarav særskiltebrannobjekt.

3.5

Informasjonstil tak

Etter brannvernlova skal HBR gjennomføre motivasjons- og informasjonstiltak om fare for brann,
brannverntiltakog opptredeni tilfelle brann. Det er ogsågjennomførtundervisningog opplæringfor ulike
målgrupper.
Bilete viser ein av fleire kampanjar kor det vart plassert ut
komfyrar med ferdig tørrkoking. Dette er den vanlegaste
brannårsakeni norske heimar og tiltaket fekk stort fokus med
avisoppslagog intervju.

Loggføringav førebyggandetiltak har vorevarierandi dei ulike områda,menlista undergir eit bilde av aktivitet
gjennomførti 2018:
Tiltak
Informasjon/kampanje
Bjørnis i barnehagen
Informasjon/kampanje
«Barnas
sikkerheitsdag»m/Bjørnis
Informasjon
Bjørnis på lokale arr.
Informasjon/kampanje
«Openbrannstasjon»
Undervisning/ Opplæring
Elevar 1. kl.
Informasjon/Opplæring
Elevar 2. kl.
Undervisning/ Opplæring
Elevar 6. kl.
Opplæring: Elevar8.kl.
Undervisning:Elevar9. kl.
«Trygg hjemme»prosjektet.
Informasjon
«Fastlandsdagane»
Informasjon
«GladeMai dagar»
Informasjon
«Skudedagane»
m/Bjørnis
Opplæring: tilsettehelseinst.
«Komfyrvaktkampanjen»
Kampanje«Aksjon boligbrann»
og «Røykvarslerens
dag»
Opplæring
Bustad- og miljøtenesta
Opplæring:VGS Helseog miljø
Opplæring: Nav tilsette
Opplæring:Elevar
folkehøgskule
Opplæring:Flyktningar
Opplæring
Tilsettei barnehagar
Opplæring: lokale bedrifter.
Undervisning:Speidargrupper
Informasjon/Motivasjon
Barnehage
Komfyrvaktkampanje
Informasjon– Motivasjon Befaring
Informasjon/ kampanje
«Trygg hyttekos»
Informasjon/ kampanje
VGS Lundeneset
Opplæring
Opplæring
Informasjon/Opplæring
Burettslag
Undervisning/opplæring
Informasjon: barnehager

Målgruppe

Stad

Dagar

Barn, unge(~ 600)

Karmøy,Utsira

6

Barn, unge(~ 500)

Karmøy,Kopervik

1

Barn, unge
(~ 1200)

Karmøy, Utsira, Tysvær,
Vindafjord, Etne

6

Barn og unge

Alle utanomUtsira

2

Barn og unge

Vindafjord, Etne,Sveio

6

Barn og unge

Sveio

2

Barn og unge
(~ 980 elevar)
Barn og unge(~ 80)
Unge
Risikogrupper
Alle, (barn/unge)
(~ 200)
Alle, (barn/unge)
(~ 300)
Alle, (barn/unge)
(~ 300)
Risikogrupper(~ 40)
Alle (~ 150)

Karmøy,Vindafjord, Etne,
Tysvær
Sveio
Vindafjord, Ølen
Karmøy

3
4
14

Karmøy,Vormedal

1

Karmøy,Åkrehamn

1

Karmøy

1

Karmøy
Karmøy

1
1

9

Risikogrupper- Alle

Alle eigarkommunane

Risikogrupper(~ 50)

Karmøy

1

Ungdom(~ 40 stk.)
Risikogrupper(~ 40)

Karmøy
Karmøy

2
0,5

Ungdom(~ 90)

Karmøy,Kopervik

0,5

Risikogrupper(~ 30)

Karmøy,Sveio,Tysvær

2

Barn og unge(~ 120)

Karmøy

3

~ 80 stk.
Barn og unge

Karmøy
Vindafjord, Vikebygd
Vindafjord, Vågen,Sandeid
og Skjold
Etne / Vindafjord

Barn og unge
Alle

Festivalar/Arrangement Karmøy,Vindafjord

fleire

6
0,5
1
1
5

Alle

Etne,Etnesenter

4

Barn og unge

Vindafjord, Ølensvåg

2

Tilsettei institusjonar
Politiet

Vindfjord, Ølen
Vindafjord, Ølen

1
2

Alle / Risikogrupper

Tysvær

1

Tilsette helse/sosial
Barn

Tysvær
Sveio,Tysvær

2
1

3.6

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Førebyggande
avdeling,seksjonbustad,har som hovudoppgåveå feie og føre tilsyn medfyringsanlegg.
Feiing og tilsyn skal gjennomførastut frå kartlagt behovog risiko. Det har ikkje vore utarbeidafelles rutinar
for kartleggingog fastsettingav frekvensarvedr. tilsyn og feiing i 2018.Gradenav behovsprøving variererfor
vårekommunar.Harmoniseringav praksisfor vurderingav intervall vil vereeit satsingsområde
i 2019.
Frå 2016 vart det krav til at kommunaneskulle feie og føre tilsyn med fyringsanleggogsåfor fritidsbustader.
Dette kjem for dei fleste kommunar/brannvesensom tillegg til dei tilsyn og feiingar som skal utførast for
heilårsbustadar.
For Haugalandbrannog redningiks innebererdetteei aukepå om lag 7 500 feie/tilsynsobjekt.
Det er ingen av eigarkommunanesom har komme i gang med dette arbeidet, noko som gir anledningtil å
etablereeit systemfor gjennomføringsom er lik for alle kommunane.
Utført feiing/tilsyn, totalt
Underlag

Kommune

Sveio
Etne
Vindafjord
Suldal
Tysvær
Bokn
Karmøy
Utsira
Sum

(s
sb
)

B
u
st
a
d
a
r

2811
2132
4346
2148
4880
431
18913
121
35 782

(s
sb
)

F
ri
ti
d
sb
u
st
a
d
e
r

S
k
o
rs
te
in
a
r

E
ld
st
a
d
a
r

Utførte
tilsyn
2018

1224 2578 2578
525
801
1893 1775
375
1144 3820 3645
661
1891 1800 1800
0
1369 3892 5331
930
199
364
427
0
809 16100 16958 5500
69
73
73
73
7 506 30 520 32 587 8 064

Utførte
feiingar
2018

239
210
1108
520
217
0
3900
73
6 267

I 2018 var det lagt opp til ein intervall for tilsyn med fyringsanleggkvart 4. år i bustader.Samlatal frå 2018
tyder på at ein ligg om lag i rute på intervall for tilsyn. Om ein ser det kommuneviser det likevel etterslepi
einskildekommunar.
Intervall for feiing har i forhold til tilsyn vore gjennomførtetterbehov.Dette medførerintervall medvariasjon
på 1 - 6 år. Før vi har tala samlai eit felles fagsystemer det vanskelegå slå fast korleis vi ligg ann.Dersomdet
skulle vore utført feiing av alle fyringsanleggkvart 2. år ville vi hatt eit ettersleppå om lag 9 000 feiingar. Med
ein intervall på feiing kvart 4. år ville vi hatt eit etterslepi 2018 på om lag 1300 feiingar. Svaretpå etterslep
ligg ein stadmellom dessetala.
Bakgrunnfor etterslep hengsamanmedfleire forhold, mellom annafleire sjukemeldteog fødselspermisjonar.
Suldalkommunehar ikkje hatt tilsette feiarar,menhar kjøpt feietenestafrå privat aktør.
Feil og manglar ved tilsyn
Dei feil og manglarsomi størstgradgår igjen undertilsyn medfyringsanlegger;
- Inne kledt skorstein
- Manglandeavstandtil brennbareoverflater
- Mangelpå tilretteleggingfor feiing frå tak.

3.7

Samarbeidsavtalarog prosjekt

Fleira førebyggandetiltak som har vore gjennomførti 2018 er å finne i oversikta under «informasjonog
motivasjonstiltak».I tillegg deltok brannvesenet
i følgandeaksjonari 2018:
A -krim
Tilsynsetatanehar jamlegeaksjonarmot arbeidslivskriminalitet.Brannvesenetdeltok i 2018i ein tilsynsaksjon
rettamot innkvarteringav arbeidarar,spesielt3. landsborgarar.Tilsyna avdekkemanglandetryggingstiltakved
fleire adresser,kor det blei stilt krav om utbetring.
Bekymringsmeldingar
Brannvesenetplikter å gjennomføreførebyggandetiltak på bakgrunnav bekymringsmeldinga
r. Det var ikkje
etablerttilfredsstillanderutinar for oppfølgingav slike meldingari 2018.Likevel vart det gjort tiltak på fleire
meldingar,meldt frå ulikt hald.
Fyrverkeri
Søknadsfristog behandlingav søknadarom handelmedfyrverkeri vart gjennomførtfør verksemdsoverdraginga
1.7.2018.Det vart registrert 36 verksemdersom ønskaløyve til handel og gjennomført tilsyn med 10 av
handelslokalai samarbeidmedSkatteetaten– Skatt Vest.

4.0
4.1

ADMINISTRASJON
Administrasjon

Administrasjonen har tradisjonell oppbygging med leiar/brannsjef, avdelingsleiing for beredskap og
førebyggandeavdelingsamtleiar for logistikk, personaleog økonomi.Det har ikkje for 2018 vore merkantile
stillingar i selskapet,men oppgåverer fordelt i organisasjonen.Vidare vert det kjøpt tenesterfrå Suldal
kommuneinnanfor oppfølgingav system.
Administrasjonener samlokaliserti Haugesundi Diktervegen8. Det føreligg vedtakom ny hovudbrannstasjon
på Raglamyrder ogsålegevaktog ambulanseskal etableresegmedsin administrasjon/beredskap.

4.2

Oppgåver i 2018

2018 har vore pregaav å vera eit oppstartsårder oppstarthar vore pregaav usikkerheitvedr. dei endringane
sommåttegjerastsomfølgje av Haugesundkommunesin meldingom å gåut av selskapet.Dei mestomfattande
oppgåvenehar vore knytt opp mot verksemdsoverføringa.
Innbemanning
Alle leiaranei dei åttekommunalebrannvesenmåttesøkepå stillinganesomdet nye organisasjonskartet
la opp
til. Dette var ein tilsettingsprosess
der det var ein garantifor arbeidog løn, men ikkje funksjon. Det vart laga
ein plan for tilsettinganemed kriterier og vekting. Samtlegeleiarar vart intervjuaog innbemanningvart gjort i
tråd medplan. Øvrige tilsettesom ikkje haddeei leiarrolle vart overførtdirekte utanendringi funksjon.
Harmonisering av løn- og arbeidstidsordningar
For selskapetvar og er det ein utfordring at det er småog storeforskjellar på korleis hovudtariffavtalar,lokale
og sentralesæravtalarvert praktisert.Det er utarbeiddeit harmoniseringsdokument
som skildrar korleis løn og
arbeidstidskal veralik for alle tilsettei selskapet.
Ein praksissom er etablertgjer til at nye tilsette følgjer felles løns- og arbeidstidsordningar
som er for HBR
gjeldande frå 1.1.2019. Der det er avvik frå desse ordningane samstundessom rettar og plikter (ref.
trygghetsavta
le) skal følgjastopp for kvar einskild tilsette,der er det gjort individuelle avtalar.
Haugesundsin utmelding av HBR
Haugesundkommunesendteskriv om å tre ut av selskapetmed verknadfrå 1.7.2018.Dette vart gjort før
mannskapetvar innbemanna,menetterat reservasjonsretten
var gått ut. Dettemedførteuro i organisasjonen
og
blant eigaraneog ein av konsekvensane
var at mangeav dei pågåandeprosessane
rundt etableringav selskapet
måttestartastpå nytt, endrasteller settastpå vent.
Budsjett, handlings- og økonomiplan
Budsjettfor 2018 var å vidareførekommunanesine eignebudsjettvedtekei 2017.For å kunneutøvedrift av
fellesområderfor eigaranevart det tilført selskapet3.000.000,-.
Det er bruk mykje tid på å etablereog dokumenterekostnadarfor selskapet.Det har vore utfordringarrundt
temasomskjulte kostnadar,tilleggskostnadar,forventningartil stordriftsfordelarmedmeir.
IKT
Det vart gjort mykje arbeidinnanIKT for å få til ein god og effektiv drift av selskapet.Det var Haugesundsom
skulle stå for leveransen,etterutmeldingmåtteselskapetfinne andreløysingarog Suldal kommunetok på seg
arbeidetmedleveranseav fagsystem.Rigging av systemstartai september/oktober
og medførteei forseinking.
Det er inngått avtaleom systemfor:
- Visma løn og personal(Suldal)
- Visma rekneskapog faktura (Suldal)
- GAT personalstyringsverktøy
(Visma direkte)
- Telefonisystem(Telenor)
- Heimeside(CoreTrek)
- Websak(Suldal)
- Komtek (Norkart)
- Bliksund (HMS&K)

Retningslinjer og føringer
Personalhandbok:
Denneer i bruk, menvert ikkje ferdigstilt før 2019.
Etiskeretningslinjer:
Desseer utarbeiddmenvert ikkje forankrai styretfør 2019.
Personvernforordning: Systemer utarbeiddog klar til bruk. Skal implementerastog forankrasti styre 2019.
Informasjonsflyt
Dettevar forventatil å veraeit krevjandeområde,noko det ogsåhar vore. Det er innført eit enkelt prinsippom
at informasjonskal arbeidsgjevargje, mendet er ogsåein plikt for kvar tilsett å søkeinformasjon.Informasjon
f oregårpå følgjandeflater:
Bliksund:
Heimeside:
Facebook(1):
Facebook(2):
Outlook:

formell informasjontil mannskapfrå arbeidsgjevar.
ikkje etablert,men fram til juli 2018 vart styresakerog relevantinformasjonlagt ut på TI
sinesider.Det er forventaat ny heimesideer oppegåande
frå 1.4.2019.
lukka side for tilsette i HBR. Dennevert brukt til generellinformasjon.
opensidefor publikum. Dennevert nytta til allmenninformasjon.
kommunikasjonder ein til ein.

Forsikringar
Kartleggingog verdisettingav utstyr, køyretøyog materiell er gjennomførtog det er inngått avtalevia Waco
om forsikringar(inkludert tilsette).

4.3

Likestilling og mangfold

Kjønnsfordeling
Det skal ut frå bestilling frå eigaranetil HBR utarbeidastein strategiplanfor rekruttering. Det er spesielt
innanfor beredskapsområdet
kor det er nødvendigmed strategi.Dette arbeidetstartari 2019. Selskapethar i
liten gradkunnepåverkekjønnsfordelingi sambandmedverksemdsoverføringa.
Eit viktig prinsipper at deter kompetanseog eigenskapfor denspesifikkestillinga somskal verai fokus.Kjønn,
religion, hudfargemed meir skal ikkje påverkekvar einskild sin moglegheitfor jobb i HBR.
For HBR er fordelingapå kjønn per 31.12.2018:
Stillingsområde
Leiing
Branningeniørog tilsvarande
Beredskapsstillingar
1/1
Feiing og tilsyn
Brannkonstablar
Sum

# kvi nner
2
3
0
4
8
17

% kvinner
33 %
33 %
0%
29 %
3%
5%

# menn
4
6
9
10
271
302

% menn
67 %
67 %
100 %
71 %
97 %
95 %

Mangf ald
Heller ikkje på mangfald er det gjennomførtspesifikketiltak for 2018 med bakgrunni at spelerommeter lite
for dettei ein verksemdsoverføring.

4.4

Helse,miljø og sikkerheit

Verneområder og verneombod
For 2018 er verneområderog verv som verneombodvidareførtslik dei kommunaleordninganela opp til. Det
vil seiaat det er eit verneombodfor kvart brannvesen/kommune.
Arbeidet med eventueltnye områderog val
av verneomboder planlagtfor 2019.
Arbeidsmiljøutval

Det er krav til arbeidsmiljøutvaldersomdet er meir en 50 stillingar som jobbar meir enn 20 timar i
veka i snitt. I og med at detteikkje er tilfelle for Hbr iks og at ingen av partanehar krevd AMU er
ikkje detteetablerti 2018

Bedriftshelseteneste
Det er den kommunaleordningasom er nytta i 2018.Prosessfor ein eigenordninger startaog det er forventa
at ny avtaleer på plassinnan1. kvartal 2019.
HMS&K -system
Det er inngått avtale med Bliksund as om eit hms&k-systemsom omhandlarkompetanse,avvik, oppslagog
informasjonsamtrutinar, kontroll, vedlikehaldog ettersynmedmeir.
Systemeter tatt i bruk, men me må nytta 2019 til å få etablert alle rutinar rundt bruk av systemet.I
overgangsperioden
vil eksisterandesystemfor kvart einskild brannvesennyttastparallelt medinnarbeidingav
nytt system.
Avvik
Det er registrert nokre tekniskeavvik på beredskapsområdet.
I 2018 er det avvikssystemfor kvar einskild
kommunesomhar vore gjeldande.I Bliksund har HBR registrert9 avvik der 7 av desseer lukka.

4.5

Sjukefråver

Det vert ikkje rapportertpå sjukefråveri 2018då detteer ført i kvar einskild kommune.

4.6

Prosjekt

Forutan interne prosjekt har me to pågåandeprosjekt eksternt.Begge er forankra i Gjensidigestiftelsenog
omhandlar:
1. Det store brannløftet. Eit prosjekt med ei ramme på 350 millionar der dagleg leiar i HBR er
prosjektleiar.Prosjekteter inne i ein oppfølgingsfasemed 4 delprosjektog eit ti -tals tiltak innanfor
førebyggandeaktivitetar,kompetanse,FoU og materiell.
Ti dsbruker nokretimar per vekeog vert fakturert etteravtale.
2. Det store brannløftet.Eit tiltak innan leiing og som skal gjennomførasti perioden2019-2020 har
Morten Svandalsom prosjektleiar.Prosjektetvert forankra i Direktoratet for samfunnsikkerhetog
beredskapog skal bidra medplanlegging,utrulling og oppfølgingav Enhetlig ledelsessystem
(ELS) til
alle norskebrannvesen.
Prosjektstillingarutgjer inntil eit 50 % årsverkder det vert fakturertetteravtale.

5.0
5.1

STYRE OG REPRESENTANTSKAP 2018
Møt eaktivitet for styret

Det er gjennomførtto styremøteri 2016:
Møte 08. februar 2018
18/001 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/002 Godkjenningav protokoll
18/003 Orienteringom drifta
18/004 Kapitalaukemedtinginnskot
18/005 Rekneskap2017
18/006 Opsjonpå lokale, Diktervegen8
18/007 Eventuelt
Møte 12. mars 2018
18/008 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/009 Godkjenningav protokoll
18/010 Orienteringom drifta
18/011 Beredskapsanalyse
18/012 Frikjøp av tillitsvald
18/013 Eventuelt
Møte 23. mars 2018
18/014 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/015 Godkjenningav protokoll
18/016 Hovudbrannstasjon
18/017 Eventuelt
Møte 09. mai 2018
18/018 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/019 Godkjenningav protokoll
18/020 Hovudbrannstasjon
18/021 Budsjett2018
18/022 Budsjett2019
18/023 Rekneskap2017
18/024 Førebuingtil representantskapsmøte
1. juni 2018
18/025 Prosjektresponssenter
18/026 Orienteringom drifta
18/027 Eventuelt
Møte 11. juni 2018
18/028 Godkjenning av protokoll
18/029 Forslagom utmelding– Haugesundkommune
18/030 Eventuelt
Møte 20. juni 2018
18/031 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/032 Godkjenningav protokoll
18/033 Logo HBR
18/034 Selskapetsin situasjon
18/035 Eventuelt
Møte 28. juni 2018
18/036 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/037 Godkjenningav protokoll
18/038 Melding om uttredelsefra Haugalandbrannog redningiks
18/039 Eventuelt

Møte 19. september2018
18/040 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/041 Godkjenningav protokoll
18/042 Endringav selskapsavtale
18/043 Endringav organisasjonskart
18/044 Budsjett2019medøkonomiog handlingsplan2019-2022
18/045 Strategidokument2018-2028
18/033 Emblemfor Haugalandbrannog redningiks
18/046 Statusutmelding– Haugesundkommune
18/047 Eventuelt
Møte 22. oktober 2018
18/048 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/049 Godkjenningav protokoll
18/044-2 Budsjett2019medøkonomiog handlingsplan2019-2022
18/042-2 Endringav selskapsavtal
e
18/045 Strategidokument2018-2028
18/050 Retningslinjefor en standardog nøkternbrannstasjon
18/051 Eventuelt
Møte 14. november 2018
18/052 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/053 Godkjenningav protokoll
18/051 Forberedelsetil representantskapsmøte
28.11.2018
18/055 Eventuelt
Møte 10. desember2018
18/056 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/057 Godkjenningav protokoll
18/058 StatusHaugalandbrannog redningiks
18/059 Eventuelt

5.2

Møteaktivitet for representantskap

Det er gjennomførtfire representantskapsmøter
i 2018medfølgandesaker:
Møte 04. april 2018
18/001 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/002 Godkjenningav protokoll
18/003 Hovudbrannstasjon
18/004 Eventuelt
Møte 01. juni 2018
18/005 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/006 Godkjenningav protokoll
18/007 Hovudbrannstasjon
18/008 Rekneskap2017
18/009 Budsjett2018
18/010 Tinginnskot
18/011 Eventuelt
Møte 02. juli 2018
18/012 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/013 Godkjenningav protokoll
18/014 Melding om uttredingfra Haugalandbrannog redningiks
18/015 Eventuelt

Møte 28. november 2018
18/016 Godkjenningav innkalling og saksliste
18/017 Godkjenningav protokoll
18/018 Budsjettmedøkonomi- og handlingsplan
18/019 Framdrift vedr. Haugesundkommunesin utmelding
18/020 Endringav selskapsavtale
18/021 Eventuelt

5.3

Anna møteaktivitet

Det er gjennomførteigarmøte,ref. eigarstrategi:
Møte # 1:
Møte # 2:
Møte # 3:

12.03.2018
02.07.2018
07.11.2018

Det er gjennomførtmøtermed rådmannsgruppa
vedr. budsjett:
Møte # 1:
Møte # 2:

30.08.2018
28.09.2018

Det er gjennomførtinformasjonsmøteri formannskapi kommunane:
Sveio:
Tysvær:
Vindafjord:
Etne:
Suldal:
Karmøy:
Bokn:
Utsira:

27.08.2018
16.09.2018
16.09.2018
16.09.2018
19.09.2018
29.09.2018
30.09.2018
12.11.2018

Eit av mangemøtervedr. stasjonsplassering
for ny
hovudbrannstasjon.

6.

REKNESKAP

Genereltom rekneskapen
Rekneskapen
for 2018er sett opp i samsvarmed kommuneloven,forskrifter og god kommunalregnskapsskikk
og er bygd på grunnleggjande rekneskapsprinsippsom; arbeidskapitalprinsippet, bruttoprinsippet,
anordningsprinsippet,beste estimat og forsiktighetsprinsippet.
Rekneskapetfor året omfattar driftsrekneskap, investeringsrekn
eskap, balanserekneskap, økonomiske
oversikterog noteopplysningar.
Hauglandbrann og redning iks er ikkje drevet av økonomiskeformål med si verksemd.Dei økonomiske
midlaneer avgrensaog t enesteproduksjonenskjer med avgrensaressursartil rådighet.Dette vil seiaat det i
hovudsakikkje er det økonomiskeresultatet av verksemdasom er mest interessant, men korleismidlane vert
fordelt mellom selskapetsine oppgåver.
Tabellenunder viserrekneskapog budsjett for selskapetsin drift. Driftsrekneskapetfor 2018er framlagt med
eit meir/ - mindreforbrukpå kr 0,-. Oversiktenviseralle løpandeinntekter og innbetalingar og bruken av disse
samlafor heile selskapet.
ØKONOMISK
OVERSIKT
– DRIFT
Økonomiskoversikt - drift
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andresalgs- og leieinntekter
Overføringermed krav til motytelse
Rammetilskudd
Andrestatligeoverføringer
Andreoverføringer
Skattpå inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andredirekte og indirekte skatter
Sumdriftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosialeutgifter
Kjøpav varer og tj som inngåri tj. Prod.
Kjøpav tjenester som erstatter tj. Prod.
Overføringer
Avskrivninger
Fordelteutgifter
Sumdriftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekterog utbytte
Gevinstpå finansielleinstrumenter (om)
Mottatte avdragpå utlån
Sumeksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifterog låneomkostninger
Tappå finansielleinstrumenter(omløpsmidler)
Avdragpå lån
Utlån
Sumeksterne finansutgifter
Resultateksternefinanstransaksjoner

Regnskap2018 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskapi fjor
0
192 527
490 156
0
0
3 000 000
0
0
0
3 682 683

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
5 000 000
0
0
0
5 000 000

0
0
1 160 329
4 962 327
490 156
41 935
0
6 654 748

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

230 223
66 888
219 577
327 467
0
0
0
844 155

-2 972 065

0

0

4 155 845

1 842
0
0
1 842

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 401
0
0
0
1 401

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

441

0

0

0

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

41 935
-2 929 689

0
0

0
0

0
4 155 845

Interne finanstransaksjoner
Brukav tidligere års regnsk.m.mindreforbruk
Brukav disposisjonsfond
Brukav bundnefond
Sumbruk av avsetninger

4 155 845
0
0
4 155 845

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Overført til investeringsregnskapet
Dekningav tidligere års regnsk.m.merforbr.
Avsatttil disposisjonsfond
Avsatttil bundnefond
Sumavsetninger

465 736
0
760 421
0
1 226 157

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

Regnskapsmessig
mer/mindreforbr.

Brutto driftsresultat viserresultat av drifta før finanspostane. Brutto driftsresultat+ motpost avskrivingarskal
vera like stort eller større enn finanspostane. Om så ikkje er tilfelle har ikkje selskapetmidlar til å dekkasine
finansplikter. Brutto driftsresultat i 2018 vart kr 2 972 065. Brutto driftsresultat + motpost avskrivingarutgjer
til saman 2 930 130, der finanspostaneutgjer kr 441 i 2018.
Netto driftsresultat viser kor mykje av driftsresultatet som kan disponerast til avsetningar, og eller til
inndekningav tidlegare års underskot . I tillegg kan eit positivt netto driftsresultat vera med på å finansiera
investeringar. HBRsitt brutto - og netto driftsresultatviserein klar forverringfrå 2017til 2018.Netto resultatet
viste i 2017eit mindreforbrukpå kr 4 155 845 og i 2018 kr 2 929 689 i meirforbruk.
Rekneskapsmessigresultat bør vurderast opp mot budsjett. Budsjettet seier noko om forventningane til
selskapetsitt resultat, og vesentlege avvik fr å dette fordrar ein nærare forklaring. Det er ikkje eit mål i seg
sjølvå skapestørst moglegøkonomiskeresultat , men heller å sikreat midlane er nytta i tråd med budsjett og
krav til leveranseav tenester. Det vart i representantskapsmøte
nr. 18/009 vedtatt at drift av branntenesta
med støttefunksjonerskullegjennomførastetter dei budsjett som kvar enkelt eigarkommunehaddevedteke
for 2018. Dermedhar det ikkje vore eit eige budsjett for HBRiks for 2018.
Rekneskapfor drift 2018er gjort opp med eit rekneskapsmessig
mindre/meirforbruk på kr 0,- etter at ein har
nytta delar av mindreforbruketpå kr 4 155 845 fr å 2017.Netto er det sett av kr 760 421 til disposisjonsfondi
2018. Det er overført kr 465 736 fr å drift til investering for å dekka inn kjøp av ikt utstyr i
investeringsrekneskapet.
Vidare er det midlertidig over drifta dekka eit underskot på kr 430 000 innanfor
sjølvkostområdetfeiing. Underskotetmå dekkastinn av framtidige overskotinnan feiing.
Selskapets driftsinntekter er i
Driftsinntekter
hovudsak
driftstilskot
frå
6 000 000
100,0%
deltakarkommunane og utgjer i 2018
5 000 000
45 % av selskapetsin verksemd. Dette
4 000 000
er likevel ikkje nok til å dekke dei
81,5%
berande kostnadane og fører til at
3rK000 000
selskapet
må
bruke
av
2 000 000
mindreforbruket fr å 2017. Selskapet
13,3 %
1 000 000
har for 2018 driftsinntekter på kr
5,2 %0,0 %
0,0 %
3 683 683 der kr 3 000 000 utgjer
0
Overføringermed
Andre
Andresalgs-og
tilskot frå kommunane.Dette utgjer
krav til motytelse
overføringer
leieinntekter
ca. 81,5 % av dei totale inntektene jf .
2018
490 156
3 000 000
192 527
t abell under. Refusjonsor
dning for
2017
0
5 000 000
0
momskompensasjon
utgjer kr 490 156
som er om lag 13 %, medanandre sals- og leigeinntekterutgjer 5,2 % av dei totale driftsinntektene.

Selskapetsine driftsutgifter
Lønn/godtgjeringog sosialeutgifter (pensjonog arbeidsgjevaravgift)utgjer den største posten av selskapet
totale utgifter på kr 6 654 748. Tenestavart kjøpt av Haugesundkommunei 2018 og kostnadane er fakturert
selskapetog vert gjenspeilapå arten 137500i rekneskapet.I 2018 utgjer denne tenesta 64,3 % av dei totale
driftskostnadane. Samanliknamed lønskostnadarfrå 2017 utgjer dette ein aukepå ca. 29 %. Årsaktil aukeer
at det er tilsett ein leiar personale og ein leiar økonomi samt at lønskostnadanefrå 2018 berre var for ein
månad.
Vidare var om lag
17,4 % av totale
kostnadar i 2018
kjøp av varer og
tenester som inngår
i
tenesteproduksjon. 10,3 % gjeld
andre kjøp av
tenester
som
erstattar tenesteproduksjon utanom
kjøp frå Haugesund
kommune.

6 000 000

Driftsutgifter 74,6%

5 000 000
4 000 000
r 3 000 000
K
2 000 000

17,4 %

1 000 000

0,0 % 27,3 %

0

Lønnsutgifter

0,0 % 7,9 %
Sosiale
utgifter

38,8 %

26,0 %

7,4 %
0,0 %

0,6 %0,0 %

Kjøpav
Kjøpav varer
tjenester som
og tj som
Overføringer Avskrivninger
erstatter tj.
inngår i tj.
Prod.
Prod.

2018

0

0

1 160 329

4 962 327

490 156

41 935

2017

230 223

66 888

219 577

327 467

0

0

Finansområdet. Forskjellmellom f inansinntekterog finanskostnadarutgjer kr 441 i meirinntekter.
Balansefor selskapetgir uttrykk for kommandeplikter. I tillegg viser dette utviklinga av HBRsin finansielle
situasjonog forventa utvikling i åra framover.
Det ligg mykje nyttig styringsinformasjon i balansen,og utviklinga dei siste åra vil vise utviklinga i drifts- og
investeringsrekneskapa.
Tabellunder viserein samlaoversiktover selskapetsin eigardel, eigenkapitalog gjeld.
ØKONOMISK
OVERSIKT
– BALANSE
Oversikt - balanse
EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Fasteeiendommerog anlegg
Utstyr, maskinerog transportmidler
Utlån
Konserninternelangsiktigefordringer
Aksjerog andeler
Pensjonsmidler

Regnskap2018

Regnskap2017

487 816

0

0
487 816
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktigefordringer
Konserninternekortsiktigefordringer
Premieavvik
Aksjerog andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse,postgiro,bankinnskudd

89 105 761

4 989 682

85 190 056
0
0
0
0
0
0
3 915 705

389 034
0
0
0
0
0
0
4 600 648

SUMEIENDELER

89 593 577

4 989 682

Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundnedriftsfond
Ubundneinvesteringsfond
Bundneinvesteringsfond
Regnskapsmessig
mindreforbruk
Regnskapsmessig
merforbruk
Udisponerti inv. regnskap
Udekketi inv. regnskap
Kapitalkonto
Endringi regnskapspr.som påvirkerAK(d)
Endringi regnskapspr.som påvirkerAK(i)

1 248 237

4 155 845

760 421
0
0
0
0
0
0
0
487 816
0
0

0
0
0
0
4 155 845
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annenkortsiktig gjeld
Derivater
Konserninternkortsiktig gjeld
Premieavvik

88 345 340

833 836

0
88 345 340
0
0
0

0
833 836
0
0
0

SUMEGENKAPITAL
OGGJELD

89 593 577

4 989 682

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

Regnskap2018

Regnskap2017

OMLØPSMIDLER
Endringbetalingsmidler
Endringihendehaveroblog sertifikater
Endringkortsiktigefordringer
Endringpremieavvik
Endringaksjerog andeler
ENDRING
OMLØPSMIDLER
(A)

-684 943
0
84 801 022
0
0
84 116 079

4 600 648
0
389 034
0
0
4 989 682

KORTSIKTIG
GJELD
Endringkortsiktig gjeld (B)

-87 511 504

-833 836

-3 395 425

4 155 845

Langsiktiggjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andrelån
Konserninternlangsiktiggjeld

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninternelånemidler
Andrememoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
Oversikt endring arbeidskapital

ENDRING
ARBEIDSKAP.
(A-B)

Anleggsmidlar skalsjåastpå som eigedelar.Anleggsmidlarer i prinsippetnoko eit selskapkan «selge»eller på
annan måte avhende, og vert reint rekneskapsmessigsett på som ein «sikkerhet» dersom det skulle bli
dårlegaretider. Likevel vil det ikkje i praksisalltid vera slik at anleggsmidlarenten kan seljast eller krevjastinn
på annan måte
Anleggsmidlarer faste eigedomarog anlegg(inkl. tomter, gater/vegarm.m.), maskinar,inventar, utstyr og
anna teknisk materiale. I t illegg finn me her utlånte midlar (som enten er kome som følge av låneopptak
(startlån)eller oppsparteigenkapital),selskapetsine kjøp av aksjar og eigarandelar, samt
pensjonsmidlarsom pensjonskassane
forvaltar på vegneav HBR. Totalt har anleggsmidlaneaukamed kr 487
816 fr å 2017til 2018.
Investeringargjennomkjøp av ikt-utstyr har ein kostnadpå kr. 465 735,-.
Avskrivingari rekneskapetfor anleggsmidlarer kr. 41 935,-. Dette gjelder ikt-utstyr kjøpt i 2017.
Omløpsmidlar er bankinnskot,kortsiktige fordringar og premieavvik.Rekneskapsførtverdi på selskapetsine
omløpsmidlar var kr. 89 105 761 ved utgangenav 2018.Det er ei auke på kr 84 116 079 frå 2016.
Kortsiktig gjeld viserkvasom liggav betalingsplikter i relativ nær framtid. Vedutgangenav 2017var kortsiktig
gjeld kr 833 834, og ved utgangenav 2018 var den kr 88 345 340. Dette er ei aukepå kr 87 511 506 og dette
må sjåasti samanhengmed uteståandefordringar til deltakarkommunanesom gjeld driftstilskot for 2019.
Arbeidskapitalog likviditet . Endringi arbeidskapitalen(i balansen)gir uttrykk for dei endringarsom er gjort i
omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Det er ikkje innbetalt midlar til pensjonsselskapet
KLPfor 2018 av HBRIKS
og selskapethar derfor ikkje premieavvikå utgiftsføre i 2018. Føretaketsine likvide midlar på skattetrekkskontoen og kontantar pr. 31.12.18var på kr 3 915 705.
Ei genkapitalen viser fondsbeholdning,over/underskot (akkumulert), prinsippendringarog kor mykje av
eigedelanesom er finansiert med eigne midlar. Selskapetsin totalkapital (eigenkapitalog gjeld) var pr.
31.12.18kr 89 593 577. Sumeigenkapitalvar pr. 31.12.18kr 1 248 237.
Økonomiskutvikling. Selskapetmå som hovudregelstyre og prioritere investeringanesine innanfor
tilgjengeleglikviditet. Gjeldanderetningslinerfor investeringsrammergjer det naudsyntmed positive
driftsresultat framoversom er i tråd med tildelte midlar.
Vidare drift . Etterspurnadenetter selskapetstenester aukar,både som resultat av demografiskeforhold,
teknologiskutvikling og klimaendringar(ekstremtørke). Føretakethar såleiseit godt fundamentfor framtidig
aktivitet.
I samsvar med rekneskapslovenvert det stadfesta at føresetnad om vidare drift er lagd til grunn då
årsrekneskapenblei avslutta.Statengjev driftsgaranti,og føretaket kan ikkje gå konkurs.
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LOKALEFORSKRIFTER
BEHANDLING:
BRANNSJEFEN
SINANBEFALING
Forskrift om gebyr for dekningav utgifter med behandlingav søknaderom tillatelse til handel med
fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav tilsyn, …..kommune.
1.

Kommunestyretfor ….kommune fastsetter «lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter med
behandlingav søknaderom tillatelse til handelmed fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav
tilsyn» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg,…
kommune.
1.

Kommunestyretfor ….kommunefastsetter «Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn
i brannobjektermed fyringsanlegg»slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner,…kommune.
(før kommunenleggerfrem sakenmå kommunelegensamt miljøvernavdelingenuttale segtil forslaget)
1.

Kommunestyretfor …. kommune fastsetter «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i
småovner» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Saksbehandlingi styret 27.03.2019
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.

STYREVEDTAK
Forskrift om gebyr for dekningav utgifter med behandlingav søknaderom tillatelse til handel med
fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav tilsyn, …..kommune.
1.

Kommunestyretfor … kommune fastsetter «lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter med
behandlingav søknaderom tillatelse til handelmed fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav
tilsyn» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg,…
kommune.
1.

Kommunestyretfor ….kommunefastsetter «Forskrift om gebyr for gjennomføringav feiing og tilsyn
i brannobjektermed fyringsanlegg»slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner,…kommune.
(før kommunenleggerfrem sakenmå kommunelegensamt miljøvernavdelingenuttale segtil forslaget)
1.

Kommunestyretfor … kommune fastsetter «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i
småovner» slik den er fremlagt.

2.

Forskriftenleggesut på høring,jf. forvaltningsloven§ 37 tredje ledd, før dennetrer i kraft.

SAKSOPPLYSNING
ER:
Det leggesfrem framleggtil tre lokaleforskrifter i en og sammebehandlingfor å effektivisereprosessenog
for å få lik saksbehandling.
De lokaleforskriftene som leggesfrem er:
1.

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandlingav søknaderom tillatelse til handel med
fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav tilsyn (FFyr).
Hjemmel:forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndteringav eksplosjonsfarligstoff § 9-2, jf. lov 14. juni 2002nr. 20
om vern mot brann,eksplosjonog ulykkermed farlig stoff og brannvesenetsredningsoppgaver
.

2.

Forskriftom gebyrfor gjennomføringav feiing og ti lsyn i brannobjektermed fyringsanlegg(FFei).
Hjemmel:lov 14. juni 2002nr. 20 om vernmot brann,eksplosjonog ulykkermedfarlige stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver(brann- og eksplosjonsvernloven)
§ 28 annet ledd og forskrift 17. desember2015 nr. 1710 om
brannforebygging§ 14, § 15, § 16 og § 17.

3.

Forskriftom åpenbrenningog brenningav avfall i småovner(FBre).
Hjemmel: Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensningerog om avfall (Forurensningsloven)
§ 9, jf.
delegeringsvedtak19. juli 2001nr. 1706.

Noen av kommunenehar en eller flere av forskriftene fra tidligere og skal dermed ikke behandledissepå
nytt. Det er registrert følgendestatus for de lokaleforskriftene:
FFyr
Karmøy
Utsira
Tysvær
Bokn
Sveio
Vindafjord
Etne
Suldal

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

FFei
Karmøy
ja
Utsira
nei
Tysvær må revideres
Bokn
nei
Sveio
nei
Vindafjord
nei
Etne
nei
Suldal
nei

FBre
Karmøy
Utsira
Tysvær
Bokn
Sveio
Vindafjord
Etne
Suldal

ja
ja
nei
nei
nei
ja
ja
ja

Forskrift nr. 1 og 2 danner grunnlaget for årlig fastsettelse av gebyr for behandling av søknaderog
gjennomføringav arbeid som eksempelvistilsyn.

Forskrift nr. 3 har som formål å forhindre forurensningog helseproblemeri kommunensom følge av åpen
brenning og brenning av avfall i småovner.Kommunenønskerogsåat forskriften skal bidra til en bedre
avfallshåndtering og økt utnyttelse av ressurser gjennom avfallsreduksjon,materialgjenvinning og
energiutnyttelse.
Det tas initiativ fra brannvesenetom å etablere lokale forskrifter med bakgrunni at vi er representerti de
fleste kommunene på Haugalandet.Kopi av saken sendes også Haugesundkommune samt Sauda
kommune.

VURDERINGER:
Haugalandbrann og redning iks har som oppgave å følge opp hver enkelt eiers forpliktelser etter
Brannvernlovenkapittel 3. Det er et mål om å etablerelik praksisinnenfor det handlingsromsom finnesinn
mot hver enkelt eier. Dette kan mellom annet gjøresmed enhetligelokaleforskrifter.
Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med
fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav tilsyn (FFyr).
Brannvesenet,og dermed kommunen,har kostnadermed behandlingav søknaderog oppfølgingav disse.
Videreerfaresdet ulik praksispå behandlingav søknaderog oppfølgingav vilkår. Enlokal forskrift vil gjøre
det forutsigbart for søker/utsalgsstedhvis rutiner og retningslinjerer like for hele regionen.
Videre er det åpnet for å kunne ta gebyr etter selvkostprinsippet,noe som gjør til at det må på plassen
lokal forskrift som regulererrammebetingelsenefor gebyret.
Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg(FFei).
Det er i Brannvernloven§ 28 gitt åpningfor at kommunenekan kreve gebyr etter selvkostprinsippenefor
feiing og tilsyn. Samtligeeierkommunerfastsett gebyrfor tjenesten,men det fremkommer ikke tydelig hva
som er grunnlagetfor gebyret.Lokalforskrift skal gjøre beregningav selvkostområdetenklereog det skal
være forutsigbart for brannvesen,kommuneog 3. part hva som liggertil grunn for gebyrfastsettelsen.
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner(FBre).
Sombrannvesenhar Haugalandbrann og redning iks ansvarfor selvebrenningenog de konsekvenserdet
kan medføreom dette kommunerut av kontroll. Videreer det et delt ansvarvedr. forurensning(røyk)med
kommunelegen/miljørettethelseverni kommunen.
Forbudet gjelder for åpenbrenningog brenningav avfall (i småovn).
Forskriften åpner for å kunne brenne under gitte forutsetninger. Dette må likevel vurderes opp mot
gjeldendeværforholdfortløpende.Åpningersom er gitt:
-

Åpenbrenningpå grill, kaffebål,utepeiserog lignende.
Sankthansbålog Olsokbålunder forutsetning av at dette er rent trevirke.
Brenningav tørt hageavfallmandag-lørdagmellom soloppgangog solnedgang.
Bråte- og vernebrenningmellom soloppgangog solnedgang.
Nedbrenningsom øvelse for brannvesen(kost/nytte leggestil grunn og bygningen skal være
miljøsanert).

På dager det er oppholdsværvil det være 20-30 henvendelsertil brannvesenethvor det skal meldesom
brann. I disse sakene er det viktig for HBR å kunne behandle meldingene med et likt utgangspunkt
uavhengigav hvilkenkommunebrenningenskalskjei.

Haugesund
, 12.02.2019
DagBotnen
Brannsjef

Vedlegg:
1.

Forskriftom gebyrfor dekningav utgifter med behandlingav søknaderom tillatelse til handelmed
fyrverkeri i klasseII, III og IV og gjennomføringav tilsyn (FFyr).

2.
3.

Forskriftom gebyrfor gjennomføringav feiing og tilsyn i brannobjektermed fyringsanlegg(FFei).
Forskriftom åpenbrenningog brenningav avfall i småovner(FBre).

Vedlegg1

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av
søknaderom tillatelse til handel med fyrverkeri i klasseII, III
og IV og gjennomføring av tilsyn, ….. kommune.
Hjemmel: Fastsattav …. kommunestyre
xx. xxxx medhjemmeli forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om
håndteringav eksplosjonsfarligstoff§ 9-2, jf. lov 14. juni 2002nr. 20 om vern motbrann,eksplosjon
og ulykkermedfarlig stoff og brannvesenets
redningsoppgaver(brann- og eksplosjonsvernloven).
§ 1.Formål
Forskriftenskal bidra til at kommunenfår dekketsineutgifter forbundetmedbehandlingav søknaderom
tillatelse til handelmedfyrverkeri klasseII, III og IV og gjennomføringav tilsyn medslik handel.
§ 2.Virkeområde
Forskriftengjelder for …. kommune.
Forskriftengjelder for all saksbehandling
i forbindelsemedsøknaderom tillatelse til handelmed fyrverkeri
klasseII, III og IV og for tilsyn medslik handel.
Forskriftengir lokal tilsynsmyndighetrett til å fastsetteog innkrevegebyrerfor behandlingav søknaderom
tillatelse til handelmedfyrverkeri i klasseII, III og IV, egenmeldingerog gjennomføringav tilsyn i denne
forbindelse.
§ 3. Saksbehandling
Den som vil drive medhandelmedfyrverkeri klasseII, III og IV må årlig søkekommunenved Haugaland
brannog redningom tillatelse.Søknadom tillatelse til handelmå værebrann- og redningsvesenet
i hende
innen 1. mai.
§ 4.Gebyrsatser
Gebyrsatsene
vedtasav kommunestyreti forbindelsemedden årlige budsjettbehandlingen.
Gebyrenesstørrelser er basertpå prinsippetom at gebyreneskal dekkede faktiske kostnadenefor
behandlingav søknadog tilsyn i denneforbindelse.
Det kan fastsettesgebyrfor:
-

behandlingav søknadom tillatelse samtendringav eksisterendetillatelse,
tilsyn og kontroll av utsalgssted,
kontroll og oppfølgingav avvik og
behandlingav egenmelding

§ 5. Betaling
Gebyretfor saksbehandling
og tilsyn krevesinn og tilfaller i sin helhetav Haugalandbrannog redningiks.
Gebyretfor saksbehandling
og tilsyn i denneforbindelsemå betalesfør søknadenbehandles
.
Gebyrfor kontroll ved avvik vil krevesinn i etterkant.
§ 6. Ikrafttredelse
Denneforskrift trer i kraft etterkunngjøring.

Vedlegg2

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i
brannobjekter med fyringsanlegg,…. kommune
Hjemmel: Fastsattav … kommunestyre... … … med hjemmeli lov 14. juni 2002nr. 20 om vern
mot brann,eksplosjonog ulykker medfarlige stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver
(brann- og eksplosjonsvernloven)
§ 28 annetledd og forskrift 17. desember2015nr. 1710om
brannforebygging§ 14, § 15, § 16 og § 17.
§ 1. Formål
Den lokale forskriftenskal sørgefor at kommunenfår dekketsineutgifter ved gjennomføringav
lovbestemtfeiing og tilsyn medfyringsanleggsombrukestil oppvarmingav byggverk.
§ 2. Virkeområde
Forskriftengjelderall feiing og tilsyn gjennomførtav brann- og redningsvesenet
i hele… kommunei
henholdtil forskrift om brannforebygging§ 14, § 15, § 16 og § 17.
§ 3. Definisjoner
Lovbestemtfeiing/tilsyn:De feie- og tilsynsoppgaversombrann- og redningsvesenet
skal gjennomføre
i henholdtil forskrift om brannforebygging§ 14, § 15, § 16 og § 17.
Feiing: Rengjøringav røykkanal og uttak av sot etterbehov.
Fyringsanlegg:Ildsted,sentralvarmekjele
eller varmluftsaggregat
der varmluft skal produseresved
forbrenningav fast,flytendeeller gassformigbrensel,inklusiv røykkanalog skorstein,samteventuelt
matesystemfor brensel.
Matesystem:Anleggfor tilf ørselav fast,flytendeeller gassformigbrensel.
Røykkanal:Kanal for transportav røykgasserfra fyringsanleggets
røykuttaktil fri luft, herunder
røykrør,anbringerog skorstein.
Skorstein(pipe): Vertikal del av røykkanal.Skorsteinkan omfatteflere vertikalerøykkanaler.
Tilsyn: Kontroll medat fyringsanleggeter intakt, virker somforutsattog er tilfredsstillendesikret mot
brannog annenskade.Tilsyn er å påseat bestemmelser
gitt i eller i medholdav brann- og
eksplosjonsvernloven
følges(overvåkning/kontroll).Tilsynet omfatterogsåeventuellereaksjoneretter
tilsynet i henholdtil bestemmelsene
i brann- og eksplosjonsvernloven
§ 37. Påleggog forbudom
bruk.
Sotbrann:Brannsomoppståri skorsteinennår beksoteller løs sot antennes.Sot settersegpå
skorsteinsveggene
når forbrenningeni ildstedeter ufullstendig,for eksempelved dårlig trekk, lav
temperatureller fuktig ved.
Bruker: Den somi egenskapav eier,eller i henholdtil avtalemedeier har total eller partiell bruksrett
til et brannobjektmedfyringsanlegg.
§ 4. Feie- og tilsynsgebyr
Feie- og tilsynsgebyretfastsettesog innkrevesårlig sammenmedde øvrigekommunaleavgifterog
gebyrer.Gebyretdekkerbådefeiing og tilsyn. Det skal innkrevesgebyr for samtligebyggverksomhar
ett eller flere fastefyringsanleggsombrukestil oppvarming.Dettegjelderuavhengigav om
fyringsanleggeter i regelmessigbruk eller ikke. For boliger/bygningersomhar gassfyrtfyringsanlegg,
svareskun et gebyrfor til synet.
Eier/brukerplikter å meldefra til brann- og redningsvesenet,
dersomfyringsanlegg/ildsted
installeres,
eller at antall skorsteinersomer i bruk endres.

Gebyreter ikke knyttet til tidspunktetfor når feiing og tilsyn gjennomføres,mengjelderfo r hele
feieperioden/intervallet
uavhengigav når tjenestenfinner sted.
Gebyrkan innkrevesselv om feiing og/ellertilsyn ikke er utført i følgendetilfeller hvis:

- Feierenved inspeksjonav fyringsanleggetsrøykkanalerhar funnetat feiing ikke er
nødvendig
- Feierenettervarselog oppmøtetil fastsatttid, ikke har fått tilfredsstillendetrygg og
sikker adkomsttil fyringsanlegget.Dettegjelderogsåsikkerhetskravene
til arbeidpå
tak.
§ 5. Uteblivelsevedvarsletfeiing/tilsyn
Varsletfeiing/tilsyn for boliger og hytter/fritidsboligermedkjørevei,kan avbestillesog avtalespå nytt
utenytterligeregebyr.For varsletfeiing/tilsyn i hytter/fritidsboligerutenkjøreveikan det væreaktuelt
medekstragebyr.
Eier/brukerplikter selv å kontaktebrann- og redningsvesen
for ny avtale.
§ 6. Feie- og tilsynsgebyretskal dekke

- Feiing/tilsyni henholdtil gjeldendelovverk (forskrift om brannforebygging)
- Kontroll av skorsteinetter sotbrann
- Varselom feiing/tilsyn
- Informasjonstiltakfor riktig fyring og genereltbrannvern
- Saksbehandling.
§ 7. Gebyrfritak
Det gis fritak fra å betalefeie- og tilsynsgebyri følgendetilfeller:
-

Bygningenhar ikke montertildsted.

-

Ildstedkoblesfra skorsteinog skorsteinblendes

Fritak gis når eier/brukerdokumentererat frakoblingav fyringsanleggog blendingav skorsteiner
utført tilfredsstillende.
Eier/brukerplikter å meldefra til kommunen,ved brann- og redningsvesenet,
dersom
fyringsanlegg/ildsted
installereseller tilkobl esigjen.
§ 8. Andre tjenester
Eier/brukerav fyringsanleggsomønskerfrivillig feiing og tilsyn utenomlovpålagtfeiing og tilsyn,
fjerning av beksot,filming av skorsteinsløpog lignende,må selv ta kontaktmedbrannvesenet
og
avtaledette.Brannvesenet
fastsettergebyrpå tilleggstjenestene
og foretarfaktureringdirektetil
kunden.
§ 9. Myndighet
… kommuneved innfordringskontoretgis myndighettil å innkrevegebyretterdenneforskriften,etter
oppgavefra brann- og redningsetaten.
§ 10. Klage
Enkeltvedtakfattet medhjemmeli denneforskriftenkan påklagesetterbrann- og
eksplosjonsvernloven
§ 41.
§ 11. Ikrafttredelse
Forskriftentrer i kraft ved kunngjøringi Norsk Lovtidend.

Vedlegg3

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner,
… kommune
Hjemmel: Fastsattav …. kommunestyre... …. 2019 medhjemmeli lov 13. mars1981 nr. 6 om vern mot forurensningerog om
avfall (Forurensningsloven)
§ 9, jf. delegeringsvedtak
19. juli 2001nr. 1706.

§ 1. Formål
Formåletmeddenneforskriften er å forhindre forurensningog helseproblemeri kommunensom
følge av åpenbrenningog brenningav avfall i småovner.
§ 2. Virkeområde
Denneforskriften gjelderåpenbrenningog brenningav avfall i småovnerinnenforkommunens
grenser.
§ 3. Definisjoner
I denneforskrift menesmed:
Åpenbrenning: All brenningsom skjer utendørs
Småovner:Forbrenningsovner
som ikke har utslippstillatelsefra Klima- og
forurensningsdirektoratet
eller fylkesmannen,eller er tillatt etterstatligeforskrifter etter
forurensningsloven.
§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Åpen brenningog brenningav avfall i småovnerer forbudt, med mindreannetfølger av
forskriftens§ 5.
§ 5. Unntak fra forbudet
Følgendebrenningskal likevel væretillatt, så lengedette ikke er i strid med annenlovgivning:
a. Åpen brenningpå grillinnretninger,utepeiserog bål brukt i tradisjoneltfriluftsliv.
b. Brenningav trevirke i vedovn,med unntakav impregnerttrevirke.
c. Brenningav avispapirog liknendetil opptenningi vedovn.
d. Sankthansbålog Olsokbål,underforutsetningav at det brukesrent trevirke. Brenningav
sankthansbåler betingetav at det er knyttet opp mot sankthansarrangement.
Brenningav
sankthansbålsom er blitt utsattgrunnetværforbeholdkan etteravtaletillates brenti
ettertid.
e. Brenningav tørt hageavfallbegrensestil mandagtil lørdag.Det skal ikke brennespå
søndagerog offentlige fridager.Brenningenskal væreavsluttetfør mørketsfrembrudd.
Kommunenkan forby brenningnærskoler,barnehager,idrettsanlegg, helseinstitusjonerog
tettbygdeområder.Dersomden som brennerburdeforståeller blir gjort oppmerksompå at
noenblir sjenertav brenningen,skal brenningenstraksavsluttes.
f. Brenningav bråte,samtbrenningav gressog lyng til beiteforbedring.Brenningenskal
væreavsluttetfør mørketsfrembrudd.Kommunenkan forby brenningnærskoler,
barnehager,idrettsanlegg,helseinstitusjonerog tettbygdeområder.Dersomden som
brennerburdeforståeller blir gjort oppmerksompå at noenblir sjenertav brenningen,skal
brenningenstraksavsluttes.

g. Brenningi forbindelsemed brannundervisning/brannøvelser.
Nedbrenningav bygningi
forbindelsemed øvelseri regi av brannvesenet
og sivilforsvaret.Bygning skal være
miljøsanertog øvelsenmå dokumenteres.
For brenning i henholdtil pkt. d, e, f og g må det innhentestillatelsefra brannvesenet.
§ 6. Dispensasjon
Kommunalforurensningsmyndighet
kan i særligetilfeller dispenserefra forbudeti § 4 etter
skriftlig søknad.Søknadenskal foreliggei god tid, senest14 dagerfør brenningenskal foregå.
§ 7. Tilsyn
Kommunalforurensningsmyndighet
fører tilsyn medat bestemmelsene
i denneforskrift
overholdes.
§ 8. Klage
Vedtaktruffet i medholdav denneforskrift kan påklagestil Teknisk hovedutvalg.
§ 9. Straff/Sanksjon
Overtredelseav denneforskrift kan medførestraffeansvariht. forurensningslovens
bestemmelser.
§ 10.Ikrafttredelse
Forskriftentrer i kraft ved kunngjøringi Norsk Lovtidend.

Haugaland brann og redning iks

Saksfram l egg
Saksbehandler:
Arkivsaknr:

DagBotnen,brannsjef
Representantskapssak
19/0082

Arkivkode:
Dato:

021
31.03.2019

27.03.2019
26.04.2019

tilråding
tilråding

Behandlingsorgan:
Styret for Haugalandbrann og redningiks
Representantskapet
for Haugalandbrann og redningiks

Priserog gebyr – Haugalandbrann og redning iks
BEHANDLING:
Brannsjefensin anbefaling
1. Representantskapetvedtar betalingssatserfor Haugalandbrann og redning iks slik de er fremlagt i
saken.Gebyrfor fyrverkerisakermå løftes inn for hvert enkelt kommunestyretfor saksbehandling.
2.

Kommunestyretfastsetterfølgendesatserfor gebyrom behandling av fyrverkerisaker:
-

Behandlingav søknad:
Tilsynog kontroll utsalg:
Kontroll/oppfølgingavvik:
Behandlingav egenmelding:

1 717,899,899,450,-

(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)

Saksbehandlingi styret 27.03.2019
Styret ber om at det blir utredet videre hvordanarbeid som bedriftsidrettslagetutfører skalreguleresog
hvordandette stiller segjuridisk vedr. arbeidsgiveransvar
og merverdiavgift.
Inntil denneavklaringer gjort tas avsnittet ut av dokumentet.
Forslagtil vedtak ble enstemmigvedtatt.
STYRET
SINTILRÅDING
TILREPRESENTANTSKAPET
1. Representantskapetvedtar betalingssatserfor Haugalandbrann og redning iks slik de er fremlagt.
Gebyrfor fyrverkerisakermå løftes inn for hvert enkelt kommunestyrefor saksbehandling.
2.

Kommunestyretfastsetterfølgendesatserfor gebyrom behandlingav fyrverkerisaker:
-

Behandling av søknad:
Tilsynog kontroll utsalg:
Kontroll/oppfølgingavvik:
Behandlingav egenmelding:

1 717,899,899,450,-

(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)
(ekskl.mva)

SAKSOPPLYSNING
ER:
Gebyrfor feiing er behandleti hver enkelt kommunei forbindelsemed budsjettprosessenhøst 2018.

Gebyrfor behandlingav sakerom fyrverkeri må fastsettesi kommunestyretetter Forskriftom håndtering
av eksplosjonsfarligstoff av 26.06.2002,ref. § 9-2. Dette må seesi sammenhengmed lokal forskrift i som
leggesfrem som egensak.
Øvrigesatserregnesikke som gebyr og er å ansesom betalingssatserfor dekningav utført arbeid. Dette
kan fastsettesav styret, men det løftes likevel opp til representantskapetfor å ha en god forankring.
VURDERINGER:
Det leggesfrem satserfor følgendeområder:
Slukningshjelpog redningsaksjoner
Det foreliggeravtaler med nabokommunersom regulerer betaling for bistand. Disseer i hovedsakbasert
på fri bistandinnledningsvisog deretter kostnadsberegningetter selvkostprinsippet.Videre er det avtaler
rettet mot restverdiredningsom også holdes utenfor oppgitte betalingssatser.Det som faktureres kan
være:
-

Oppdrag rundt akutt forurensning hvor skadevolder er ansvarlig for alle kostnader etter
forurensningsloven.Her benyttesdet skjønnder det er private skadevoldere.

-

Oppdragder det vi yter bistandnasjonalt(lederstøtteordningen).

-

Oppdragder industri eller andre bestiller tjenester.

Utrykninger - automatiskebrannalarmer(ABA)
Det er en praksisfor brannvesenå fakturere for unødige alarmer i tråd med retningslinjer for hvordan
varslingskalskje.Rutineneer etablert i samarbeidmed alle brannvesentilknyttet 110-sentralenog bygger
på praksisfra hele landet.
Bestilte oppdrag
Haugalandbrann og redningiks gjennomføreroppdragpå bestillingsom nedbrenningav objekter, levering
av vann med mer. Det presiseresat slike oppdrag skal vurderesfor hvert enkelt tilfelle der beredskapen
ikke skalsvekkes,det skal ikke være i konkurransemed privat næringog det skalvære innenfor gjeldende
regelverk.
Undervisning
Undervisningmå vurderesopp mot informasjonspliktenog det skal ved salgav tjeneste sikresat det ikke
forekommerkryssubsidiering.Undervisningtil eierkommunerskalprissettesetter selvkostprinsippet.
Bedriftsidrettslagfor Haugalandbrann og redning iks
I de tilfeller bedriftsidrettslagettar på seg oppgaverskal dette gjennomføresmed Haugalandbrann og
redningiks som part overfor kunde.Bedriftsidrettslagetskalderetter fakturere brannvesenet.
Det skalvurderesfra tilfelle til tilfelle hvilke oppgaversom kan gjennomføresder det forutsettes at:
-

beredskapenikke svekkessom følgeav aktiviteten.
aktiviteten ikke er innenfor et konkurranseutsattområde.
det ikke forekommerkryssubsidieringav tjeneste.
det er gjort en vurderinginn mot selskapetsineetiskeretningslinjer.

Haugesund
, 20.03.2019
DagBotnen
Brannsjef
Vedlegg:
1.

Gebyrog betalingssatser

Gebyr og betalingssatser

Slukningshjelp og redningsaksjoner

Er ikke avtaleinngått i forkant vil B-rundskriv 2/2018fra KS væreretningsgivendefor satserfor
slukningshjelpog redningsaksjoner.Satsenegjelder der Haugalandbrannog redning yter bistand
utenforegetgeografiskområde,derhendelse
n(e)ikke er endel av ansvarsområdet
og/ellerlovverket
åpnerfor fakturering.
Utrykningsbil:
Pumper:
Redningsutstyr:
Slanger:
Forbruksvarer:
Mannskap:

616,387,121,46,899,-

per time
per time
per time
per meter
markedspris
per time

Gebyr

Feiegebyr
Feiegebyrfastsettesav hver enkeltkommunebasertpå kostnadermeldt inn fra Haugalandbrannog
redningi forbindelsemed budsjettprosessen.
Fyrverkeri
Behandlingav søknad:
1 717,Tilsyn og kontroll utsalg:
899,Kontroll/oppfølgingavvik:
899,Behandlingav egenmelding: 450,-

(ekskl. mva)
(ekskl. mva)
(ekskl. mva)
(ekskl. mva)

Utrykninger - automatiske brannalarmer (ABA)
Det etableresfelles rutiner og satser for kommunenesom er tilknyttet Sør-Vest 110-sentral.
Haugalandbrannog redning iks vil inngåavtalemedhvert enkeltvaktselskapog hvert enkeltobjekt
som er direkteknyttet til 110-sentralen.
Det faktureres5,7 x rettsgebyrfor de alarmersom brannvesenetutkallestil og som ikke er reelle
hendelser.Rettsgebyreter per 1.1.2019kr. 1 150,-. Det skilles ikke mellom mellom kommunaleog
privateobjekt.
Unødigalarm:

6 555,- (eksl mva)

Bestilte oppdrag

Haugalandbrannog redningiks gjennomføreroppdragpå bestilling som nedbrenningav objekter,
leveringav vann medmer. Det presiseresat slike oppdragskal vurderesfor hvert enkelt tilfelle der
beredskapen
ikke skal svekkes,det skal ikke værei konkurransemedprivat næringog det skal være
innenforgjeldenderegelverk.
Leveringav vann:
2 940,- per leveranse(ekskl. mva)
Nedbrenning av objekt: 30-50 000,- vurderesopp mot kompleksitet(fritatt mva)

Undervisning

Undervisningfastsettesikke spesifikt,men skal ha følgendeprinsipper:
1. undervisningtilknyttet vår informasjonspliktskal ikke faktureres,ref. brannvernloven§ 11
a.
2. undervisningsomer i konkurransemednæringenfor øvrig skalvurderesfra tilfelle til tilfelle
og det skal ikke være kryssubsidieringav kostnader. Tjenesten skal prissettesetter
markedspris.
3. undervisningtil eierkommunerskal prissettesetterselvkostprinsippet.

Sentraladministrasjonen

Notat til orientering
Lene Yvonne Kvilhaug

Til:

Ørjan Røed
Morten Sørensen
Øystein Hagerup
Vibeke Vikse Johnsen
Kristian Wikre
Cathrine Ellingsen
Marianne Simonsen

Kopi:

Fra

: Michael Werner Kolbeinsen

Arkivkode
232

Arkivsaknr./løpenr.
16/581 27260/19

Dato
06.05.2019

SKATTEINNGANG FORDELT TIL KARMØY - APRIL 2019

Skatteinngangen fordelt til Karmøy kommune for april var på kr 3,5 millioner. Budsjettert
skatteinngang denne måneden var kr 5 millioner. Totalt er det kommet inn kr 335,9 millioner de fire
første månedene i 2019, mot 330,8 millioner i 2018. Økningen fra samme periode i fjor er på kr 5,1
millioner, eller 1,6 %.
Konklusjon
Skatteinngangen ligger ved utgangen av april kr 9,4 millioner, eller 2,9 %, over budsjett for
perioden.
Mai måned er en hovedoppgjørsmåned og det vil derfor ved utgangen av mai være lettere å se
utviklingen i skatteinntektene til kommunen.

Økonomiavdelingen, kemneren
Michael W. Kolbeinsen

KARMØY KOMMUNE

(hele tusen)

Måned

Ajour per 30.04.2019

SKATT INNEVÆRENDE ÅR MOT
Totalt
Totalt
Forskuddstrekk
Forskuddskatt
inngått
inngått
2017
2018 Inngått Inngått % Inngått Inngått % 2018
2018
2019 avvik
2019 avvik

BUDSJETT
Restskatt/renter/margin
Inngått Inngått % 2018
2019 avvik

Januar
Februar
SUM

132 613
2 327
134 940

141 910 141 184 144 485
862
1 197
957
142 772 142 381 145 442

2%
-20 %
2%

336
547
883

211
438
649

-37 %
-20 %
-27 %

390
-882
-492

Mars
SUM

172 331
307 271

180 751 171 227 175 589
323 523 313 608 321 031

3%
2%

9 471
10 354

9 869
10 518

4%
2%

53
-439

April
SUM

3 154
310 425

7 251
1 746
906
330 774 315 354 321 937

-48 %
2%

3 386
13 740

2 422
12 940

-28 %
-6 %

2 119
1 680

Mai
SUM

195 736
506 161

198 182 175 261
528 956 490 615 321 937

100 %
-34 %

21 444
35 184

12 940

100 %
-63 %

Juni
SUM

4 850
511 011

4 930
1 594
533 886 492 209 321 937

100 %
-35 %

1 818
37 002

12 940

Juli
SUM

126 558
637 569

132 813 130 094
666 699 622 303 321 937

100 %
-48 %

228
37 230

August
SUM

14 062
651 631

10 085
1 107
676 784 623 410 321 937

100 %
-48 %

September 183 278
SUM
834 909

190 795 168 408
867 579 791 818 321 937

Oktober
SUM

TOTALT
Endring
Inngått
2019 2018-19

Budsjett Tilleggs2019 regulert

%-avvik
budsjett

0%
-49 %
-88 %

145 085
945
146 030

2,2 %
9,6 %
2,3 %

141 500
1 500
143 000

2,5%
-37,0%
2,1%

986 1760 %
925 -311 %

186 444
332 474

3,1 %
2,8 %

178 500
321 500

4,5%
3,4%

141
1 066

-93 %
-37 %

3 469
335 943

-52,2 %
1,6 %

5 000
326 500

-30,6%
2,9%

1 477
3 157

1 066

100 %
-66 %

335 943

-100,0 %
-36,5 %

200 000
526 500

-100,0%
-36,2%

100 %
-65 %

1 518
4 675

1 066

100 %
-77 %

335 943

-100,0 %
-37,1 %

5 000
531 500

-100,0%
-36,8%

12 940

100 %
-65 %

2 491
7 166

1 066

100 %
-85 %

335 943

-100,0 %
-49,6 %

131 000
662 500

-100,0%
-49,3%

974
38 204

12 940

100 %
-66 %

8 004
15 170

1 066

100 %
-93 %

335 943

-100,0 %
-50,4 %

13 000
675 500

-100,0%
-50,3%

100 %
-59 %

10 336
48 540

12 940

100 %
-73 %

12 051
27 221

1 066

100 %
-96 %

335 943

-100,0 %
-61,3 %

191 000
866 500

-100,0%
-61,2%

11 395
3 967
878 974 795 785 321 937

100 %
-60 %

1 052
49 592

12 940

100 %
-74 %

6 376
33 597

1 066

100 %
-97 %

335 943

-100,0 %
-61,8 %

9 000
875 500

-100,0%
-61,6%

November 201 120 207 234 181 273
SUM
1 042 686 1 086 208 977 058 321 937

100 %
-67 %

9 471
59 063

12 940

100 %
-78 %

16 490
50 087

1 066

100 %
-98 %

335 943

-100,0 %
205 000
-69,1 % 1 080 500

-100,0%
-68,9%

Desember
5 404
3 155
903
SUM
1 048 090 1 089 363 977 961 321 937

100 %
-67 %

1 886
60 949

12 940

100 %
-79 %

366
50 453

1 066

100 %
-98 %

335 943

-100,0 %
4 000
-69,2 % 1 084 500

-100,0%
-69,0%

6 657
841 566

mos\data\regnskap\skatt\SKATT2019
- skjemafor skatteinngang- April

389
-450
-61
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Vedtak om konsesjon for å drive Haugesund lufthavn, Karmøy
1. Bakgrunn
1.1. Om sakens bakgrunn og søknaden
Avinor AS fikk ved Luftfartstilsynets vedtak 12. februar 2012 konsesjon til å drive og inneha
Haugesund lufthavn, Karmøy. Konsesjonen ble gitt med 20 års varighet.
Lufthavndrift AS søkte om å bli gitt konsesjonen for Haugesund lufthavn. Luftfartstilsynet forstår
at konsesjonssøknaden har bakgrunn i et markedssamarbeid mellom Avinor AS og lokale
krefter, tidligere organisert gjennom Lufthavnutvikling AS, om økonomisk utvikling av
Haugesund lufthavn utover 2000-tallet. Det har i denne perioden blitt samarbeidet om
rullebaneutvidelse og utvikling av rutetilbudet ved lufthavnen.
Samferdselsdepartementet besluttet sommeren 2016 å legge driften av lufthavnen ut på anbud.
Departementet1 skriver at deres ønske var å kanalisere det lokale engasjementet inn i
flyplassdriften videre gjennom en annen driftsmodell, og å legge til rette for utvikling av
flyplassen i tråd med regionale ønsker. Ulike tiltak knyttet til infrastrukturen for transport i
området gjør at Haugalandet kan bli et logistikk-knutepunkt i fremtiden.
En utredning om videreutvikling av Haugesund lufthavn ble utført av LFV Aviation Consultings
på vegne av Samferdselsdepartementet, og en rapport ble publisert i august 2016.2 Rapporten
gjelder en sammenligning av ulike driftsmodeller. I rapporten legges det til grunn at lufthavnen
best kan fortsette å utvikle seg som en lufthavn for utenrikstrafikk med en orientering mot
feriedestinasjoner og lavprisflygninger utenfor Avinor-systemet.
Avinor AS startet anbudsprosessen i mai 2017. En konsesjonskontrakt ble sommeren 2018
tildelt Lufthavnutvikling AS og Widerøe Ground Handling AS for 20 år. Kontrakten er senere
overdratt til Lufthavndrift AS. Kontrakten innebærer at Avinor AS fortsatt er eier av tomt og
bygningsmasse, mens Lufthavndrift AS driver plassen for egen regning og risiko. Planlagt
overtakelse av er mai 2019. Konsesjonskontrakten inneholder nærmere regler om forholdet

1

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lokale-krefter-driver-haugesund-lufthavn-videre-fra-2019/id2605191/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/videreutvikling-av-haugesund-lufthavn/id2509640/?q=haugesund
lufthavn
2

Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority
T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
E: postmottak@caa.no

Postadresse:
Postboks 243
8001 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 45-47
8006 BODØ

Fakturaadresse:
fakturamottak@caa.no

Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 TRONDHEIM
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mellom Lufthavndrift AS og Avinor AS når det gjelder driften, bl.a. hvilke økonomiske garantier
som til enhver tid må stilles overfor Avinor AS.
Konsesjonskontrakten gir regler for forholdet mellom Lufthavndrift AS (driver) og Avinor AS (eier
av arealer og bygningsmasse) når det gjelder drift av flyplassen. For å drive landingsplass
trengs det imidlertid en konsesjon etter luftfartsloven, som denne saken gjelder. Ved siden av
de retter og plikter Lufthavndrift AS har overfor Avinor AS iht. kontrakten, vil Lufthavndrift AS
være forpliktet overfor Luftfartstilsynet (luftfartsmyndigheten) iht. konsesjonsvilkårene.
Lufthavndrift AS søker om konsesjon på i hovedsak uendrede betingelser i forhold til dagens
situasjon ved Haugesund lufthavn. Endringen av konsesjonshaver innebærer dermed ikke
større endringer i rammene for driften, og ingen endring av trafikkomfanget i forhold til dagens
drift.
2. Høringen
I henhold til luftfartsloven § 7-6 første ledd andre punktum skal det være innhentet uttalelse fra
vedkommende kommunale og andre myndigheter før det treffes avgjørelse om
konsesjonssøknaden.
Søknaden ble 6. februar sendt på høring med frist til uttalelse 29. mars. Mottakere var
Haugesund kommune, Tysvær kommune, Karmøy kommune, Bokn kommune, Kvitsøy
kommune, Utsira kommune, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Norges
Luftsportforbund og NHO Luftfart. Samme dag ble søknaden ettersendt til Avinor AS.
Luftfartstilsynet har mottatt innspill fra NHO Luftfart. I tillegg har Fylkesmannen i Rogaland
oversendt sin vurdering knyttet til skifte av driftsansvarlig for den eksisterende tillatelsen etter
forurensningsloven.
NHO Luftfarts uttalelse ble oversendt i brev av 21. mars. Der er ingen spesielle merknader til
utkastet til konsesjonsvilkår, men er tatt inn noen mer generelle kommentarer i forbindelse med
høringen.
NHO Luftfart viser til at forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS ikke vil
gjelde for Haugesund lufthavn, og legger til grunn at direktiv 2009/12/EF heller ikke vil gjelde.
NHO Luftfart henstiller likevel til at prinsippene som ligger til grunn for direktivet i størst mulig
grad følges. Videre vises det til at prinsippene i Doc 9082 ICAO's Policies on Charges for
Airports and Air Navigation Services ("Doc 9082") slik NHO Luftfart forstår det vil være
gjeldende.
NHO Luftfart forutsetter med bakgrunn i dette at avgiftssystemet som etableres på
Haugesund lufthavn, Karmøy tar opp i seg prinsipper om ikke-diskriminering, transparens, og
klar og dokumenterbar sammenheng mellom avgiftene og kostnader som ligger til grunn for
tjenesten som ytes.
Fylkesmannen i Rogaland oversendte i brev datert 28. mars sin vurdering knyttet til skifte av
driftsansvarlig for eksisterende tillatelse etter forurensningsloven fra Haugesund lufthavn,
Karmøy til Lufthavndrift AS. Fylkesmannen gir slik Luftfartstilsynet forstår dokumentet uttrykk for
at miljøkompetanse er et punkt som vil bli fulgt opp av Fylkesmannen gjennom tilsyn og
vurdering av ledelsessystem, men at virksomhetsoverdragelsen medfører at nødvendige
tillatelser kan overføres til Lufthavndrift AS.
3. Luftfartstilsynets vurdering
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3.1. Om vurderingstema
Hvorvidt en søknad om konsesjon skal avslås eller helt eller delvis innvilges, beror på en
vurdering av om innvilgelse er «forenlig med allmenne hensyn», jf. luftfartsloven § 7-6 første
ledd første punktum. Vurderingen må sees i sammenheng med § 7-7, hvor det er bestemt at
konsesjon gis «for bestemt tid og på slike vilkår som finnes påkrevd».
Ordlyden viser til en bred helhetsvurdering. Med utgangspunkt i de faktiske forhold i saken og
de allmenne hensyn som gjør seg gjeldende, skal det foretas et skjønn mht. om konsesjon skal
innvilges, hvilke betingelser som skal gjelde for innvilgelsen, og hvilken periode konsesjon
innvilges for.
De viktigste skjønnstemaene for vurderingen er presisert i § 1 bokstav b) i forskrift 11. januar
2007 nr. 40 om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1 - heretter konsesjonsforskriften). Her
angis det at forskriftens formål bl.a. er: «Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig
disponering av arealer, og at vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra hensynet til miljø,
helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til
regional utvikling og bosetting.»
3.2. Allmenne hensyn
3.2.1. Forholdet til andre regelverk og tillatelser
Det følger av luftfartsloven § 7-6 tredje ledd at konsesjon ikke kan gis i strid med vedtatte
arealplaner etter plan- og bygningsloven. Basert på søknaden og høringsrunden legges det til
grunn at søknaden er i samsvar med gjeldende planer.
Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven, gjelder den foreliggende saken videreføring av
en eksisterende virksomhet på samme vilkår. Innvilgelse av konsesjon vil således ikke medføre
noen form for endret aktivitet eller arealbruk i området. Luftfartstilsynet kan derfor ikke se at
innvilgelse av konsesjon vil komme i konflikt med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12,
og har heller ikke mottatt innspill på dette.
Fylkesmannen i Rogaland har som nevnt oversendt dokumenter som viser vurderingen etter
forurensningsloven. Lufthavndrift AS har så vidt vi kan se oppnådd de nødvendige rettslige
posisjonene.
Ved siden av konsesjon behøves godkjenning (sertifisering) etter luftfartsloven § 7-11, som
også forvaltes av Luftfartstilsynet. Dette håndteres i et eget vedtak.
3.2.2. Spørsmål om konsesjonshaver, driftsmodell og avgiftssystem
Driftsmodellen som ligger til grunn for konsesjonssøknaden har ikke tidligere vært oppe i
konsesjonspraksis. Modellen innebærer at Haugesund lufthavn vil bli drevet utenfor
samfinansieringsmodellen i Avinor AS, og at drift og eierskap skilles på en lufthavn på en måte
som ikke tidligere er prøvd i Norge. Som NHO Luftfart er inne på i sitt innspill, innebærer dette
bl.a. et annet avgiftsregime ved lufthavnen.
I høringsbrevet kommenterte Luftfartstilsynet at det prinsipielt ikke er noe til hinder for drift
basert på en konsesjonskontrakt. Saken reiser likevel spørsmål om den nærmere utformingen
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av konsesjonen, hvilket grunnlag konsesjonen bør bygge på og om forholdene ved Haugesund
lufthavn. Luftfartstilsynet har ikke mottatt materielle innspill utover NHO Luftfarts innspill.
Luftfartstilsynets vurdering i høringsbrevet var videre å ta utgangspunkt i en varsomhet når det
gjelder å overprøve bærekraftigheten og hensiktsmessigheten av ulike driftsmodeller gjennom
konsesjonen. Vurderingen om å sette ut driften av Haugesund lufthavn gjennom en
konsesjonskontrakt har slik Luftfartstilsynet ser det støtte i LFV Aviation Consulting ABs rapport.
Den nærmere fordelingen av ansvar mellom eier og driver er etter Luftfartstilsynets vurdering et
forhold som mest fleksibelt kan håndteres på avtalebasis, og Luftfartstilsynet er varsom med å
legge rammer gjennom vilkårene for en offentligrettslig konsesjon som kan være til hinder for en
hensiktsmessig utvikling. Avinor AS har i Norge en spesiell kompetanse mht. til konkrete
vurderinger av denne typen, og et samfunnsoppdrag knyttet til utvikling av flyplassene i Norge.
På denne bakgrunn ble det i utkastet til konsesjonsvilkår ikke stilt betingelser om garantier for
drift av Haugesund lufthavn, eller fastsatt andre vilkår knyttet til driftsmodellen. Nærmere
bestemmelser om økonomiske garantier og andre forhold er berørt i konsesjonskontrakten
mellom Lufthavndrift AS og Avinor AS. Høringen har ikke avdekket forhold som tilsier en annen
tilnærming.
Luftfartstilsynet har parallelt med den eksterne høringen gjort en vurdering av de økonomiske
prognosene som Lufthavndrift AS bygger på, og har ikke funnet at disse er til hinder for
konsesjon. Når det gjelder forholdene ved Haugesund lufthavn finner Luftfartstilsynet å måtte
legge vekt på at konsesjonssøknaden kommer på bakgrunn av et lengre samarbeid ved
lufthavnen.
NHO Luftfart viser i sitt høringsinnspill til ulike regelverk og dokumenter rettet mot fastsettelsen
av ulike avgifter. Luftfartstilsynet er enig i at verken direktiv 2009/12/EF eller forskrift om avgifter
for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS vil gjelde for Haugesund lufthavn. Luftfartstilsynet kan
ikke se at ICAOs Doc 9082 har karakter av å være et regelverk som gjelder direkte for
Lufthavndrift AS. Luftfartstilsynet legger til grunn at Lufthavndrift AS etablerer et avgiftssystem
bygget på anerkjente prinsipper innen luftfarten. Avgifter ved ulike lufthavner i Norge har så
langt blitt regulert gjennom egne forskrifter, og det er i utgangspunktet ikke aktuelt å ta inn dette
som vilkår for konsesjonen.
3.2.3. Konsesjonsvilkår
Utkastet til konsesjonsvilkår bygget, som nevnt i høringsbrevet, på Luftfartstilsynets alminnelige
konsesjonsvilkår. Dette inkluderer et vilkår om å samarbeide med lokale myndigheter om innog utflygingstraseer. Konsesjonen innebærer en videreføring av det nåværende aktivitetsnivået,
og det har ikke kommet innspill som gjelder rammene for konsesjonen.
Luftfartstilsynet lar det i konsesjonsvilkårene være en åpning for å gi nærmere regler om i
konsesjonsperioden. Dette kan være regler om forholdet mellom Lufthavndrift AS som
konsesjonshaver på den ene siden, og grunneier, brukere av lufthavnen eller tredjeparter.
Hjemmelen er ment å være vidt formulert. Fordi det tidligere ikke er gitt konsesjon med
utgangspunkt i en driftsmodell som i denne saken, er det vanskelig å utelukke at det oppstår
behov som ikke er belyst gjennom høringen.
3.3 Oppsummering
Luftfartstilsynet finner at innvilgelse av konsesjon til Lufthavndrift AS er forenlig med allmenne
hensyn.
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Å innvilge konsesjon for Lufthavndrift AS innebærer en omgjøring av den gjeldende
konsesjonen som gir Avinor AS retten til å drive Haugesund lufthavn. På bakgrunn av
tjenestekonsesjonen, søknaden og høringsrunden legger Luftfartstilsynet til grunn at dette er
Avinors ønske. Ut fra avtale mellom Avinor AS og Lufthavndrift AS skal ansvaret overføres fra
og med 12. mai 2015, og dette legges også til grunn som overgangstidspunkt for konsesjonen.
4. Vedtak
Med hjemmel i luftfartsloven § 7-5 flg. og forskrift 11. januar 2007 nr. 40 om konsesjon for
landingsplasser gis Lufthavndrift AS (organisasjonsnummer 997 689 550) konsesjon til å drive
Haugesund lufthavn, Karmøy.
Konsesjonen trer i kraft 12. mai 2019 og gis for 20 år, frem til 1. juni 2039. Vilkår som gjelder for
konsesjonen følger som vedlegg.
Konsesjonen for Avinor AS til å drive og inneha Haugesund lufthavn gjelder til og med 11. mai
2019.
Klageadgang
Dere kan klage på dette vedtaket til Samferdselsdepartementet. En klage må sendes til
Luftfartstilsynet innen 3 uker fra du/dere mottok vedtaket. Dere kan lese mer om klageadgangen
her: http://www.signform.no/dss/?view=form&id=1004. Dere kan også ta kontakt med
Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen.
Gebyr
For behandlingen av søknaden skal det betales gebyr, kr 144 400,-, jf. forskrift 20. desember
2018 nr. 2202 om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (publisert som BSL A 1-2) § 48 (2) bokstav a.
Gebyret vil bli fakturert.

Med vennlig hilsen
Nina B. Vindvik
juridisk direktør
Direktoratsavdelingen

Karl-Erik Skjong
Juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.
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Konsesjonsvilkår
Haugesund lufthavn, Karmøy

1

Konsesjonshavers ansvar

Lufthavndrift AS (organisasjonsnummer 997 689 550) er konsesjonshaver og
ansvarlig for å drive og inneha landingsplassen i overensstemmelse med
konsesjonsvedtaket og de tilhørende konsesjonsvilkårene.
2

Bruk av landingsplassen

Landingsplassen er til offentlig bruk og skal kunne benyttes av enhver bruker
innenfor åpningstiden uten særskilt tillatelse fra konsesjonsinnehaveren.
Konsesjonen er begrenset til et trafikkomfang på 16 250 flybevegelser per år. Et
høyere trafikkomfang forutsetter at konsesjonen først endres. Konsesjonshaver
skal loggføre antall flybevegelser på landingsplassen, der dato og tidspunkt for
flygingen fremgår. Luftfartsmyndigheten kan bestemme at det skal innsendes
trafikkdata for landingsplassen.
Landingsplassen skal på hverdager holdes åpen 15 – 20 timer. Lørdager, søndager
og helligdager skal landingsplassen holdes åpen 10 – 15 timer. Luftfartstilsynet kan
i konsesjonsperioden pålegge konsesjonshaver andre åpningstidsbestemmelser
dersom dette er nødvendig for en samfunnstjenlig luftfart.
Landingsplassen tillates brukt hele døgnet, med mindre det fastsettes operative
restriksjoner gjennom en eventuell teknisk/operativ godkjenning, jf. luftfartsloven §
7-11.
3

Miljøkrav

Konsesjonshaver er ansvarlig for å utarbeide inn- og utflygingstraseer. Lokale
myndigheter skal rådføres før inn- og utflygningstrasene fastsettes.
Konsesjonshaver skal kunne dokumentere hvordan innspillene fra lokale
myndigheter er vurdert og vektet.
4

Endring av konsesjonen og dispensasjon fra konsesjonsvilkår

Konsesjonshaver skal varsle Luftfartstilsynet om fysiske og juridiske endringer
knyttet til landingsplassen, og om større endringer i bruken. Varslingsplikten gjelder
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midlertidige eller varige endringer av en slik karakter at det kan ha betydning for
vurderingen av vilkåret allmenne hensyn i luftfartsloven § 7-6 første ledd.
Varslingen må skje i rimelig tid før endringen ønskes foretatt, slik at
luftfartsmyndigheten kan avgjøre om ny konsesjonsbehandling er påkrevd.
Luftfartsmyndigheten kan i særlige tilfeller dispensere fra konsesjonsvilkårene.
5

Luftfartsmyndighetens kompetanse

Luftfartsmyndigheten kan endre konsesjonsvilkårene i konsesjonsperioden.
Endringer kan gjelde forholdet mellom konsesjonshaver og eier av lufthavnen, og
forholdet til tredjemann og brukere av lufthavnen.
Luftfartsmyndigheten kan gi pålegg om overtredelsesgebyr til statskassen til den
som driver eller innehar landingsplassen i strid med konsesjonsvilkårene under
punkt 2 og 3 over.
Konsesjonen kan tilbakekalles dersom konsesjonsvilkår, lovbestemmelser eller
forskrifter som gjelder for konsesjonshaverens virksomhet, på vesentlig måte blir
overtrådt under utøving av virksomheten.

Luftfartstilsynet
2. mai 2019
Nina B. Vindvik
juridisk direktør
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.
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Til: Hurlen Ane-Berit Storvik
Kopi: FosbyGeir
Emne:Høringfra Kunnskapsdepartementet

Til alle landets kommuner
Høring av forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisinutdanning på høring.
Se vedlagte høringsbrev for mer informasjon.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen
for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2640257
Høringsfristen er 1. august 2019.
På forhånd takk for høringsinnspill!
Med vennlig hilsen
Kunnskapsdepartementet
postmottak@kd.dep.no
22249090

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref
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19/1599-

24. april 2019

Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for paramedisin
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til nasjonal retningslinje for
paramedisinutdanning på høring.
Utdanningen er én av foreløpig 20 utdanninger som det utarbeides nasjonale retningslinjer
for. Det er nedsatt programgrupper for hver utdanning som nå fremmer forslag til
retningslinje og senere skal revidere den. Programgruppene består av representanter fra
utdanningene, tjenestene og studentene. Hver programgruppe har vært i dialog med
relevante brukergrupper og tjenester om innholdet i retningslinjene.
Arbeidet med utvikling av nye retningslinjer er et samarbeid mellom Arbeids- og
sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
og Kunnskapsdepartementet.
Nytt styringssystem
I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd –
Samspill i praksis, ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og
relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå.
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Avdeling
Avdeling for høyere
utdanning, forskning
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Saksbehandler
Berit Johnsen
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Det ble blant annet konkludert med behov for bedre styring og bedre mekanismer på
nasjonalt nivå for å sikre at forventningene oppfylles.
Det innføres derfor et nytt styringssystem bestående av:
1. Universitets- og høyskoleloven
2. Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger
3. Retningslinje for hver enkelt utdanning
Det nye styringssystemet har som mål at brukerne og helse- og velferdstjenestene det
utdannes til får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. Systemet innebærer at
utdanningene skal styres av krav til kandidatens sluttkompetanse.
Forskrift om felles rammeplan for alle grunnutdanninger innen helse- og
sosialfagutdanningene skal, sammen med nasjonale retningslinjer for den enkelte utdanning,
definere de nasjonale rammene for helse- og sosialfagutdanningene.
Av forskriftens § 4 fremkommer det at det skal fastsettes nasjonale retningslinjer for helseog sosialfagutdanningene. Retningslinjene skal inneholde formålsbeskrivelse,
læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og krav til
oppbygging av studiene for den enkelte utdanning. Retningslinjene kan også stille krav til
praksisdelen av utdanningene. Dersom praksisstudier skal omtales, skal det i tråd med det
nye styringssystemet omtales på et overordnet nivå. Programgruppene har ikke mandat til å
gå ut over de allerede definerte kravene til praksisstudier i § 3.
I forskriftens § 2 er det angitt 12 felles læringsutbyttebeskrivelser som alle helse- og
sosialfagutdanningene skal ha i sine retningslinjer. Programgruppene er derfor pålagt å
inkludere disse felles læringsutbyttebeskrivelsene i retningslinjene, men tilpasset den
aktuelle utdanning. Alle felles læringsutbyttebeskrivelser er markert med stjerne i utkastene.
De nasjonale retningslinjene skal utformes i tråd med:
1. Tjenestenes kompetansebehov og brukernes behov for kvalitet i tjenestene
2. Oppdatert og forskningsbasert kunnskap
3. Sentrale politiske føringer og nasjonale reformer
4. Utvikling av utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren
5. Nasjonalt og internasjonalt regelverk
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Retningslinjene skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og
gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning
og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på
å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta
utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.
Arbeidet med utvikling av retningslinjene er organisert som en del av RETHOS.
Høringen
Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om særlig å vurdere om innholdet i
retningslinjene er i tråd med tjenestenes og brukernes behov. I den forbindelse ber
Kunnskapsdepartementet om en vurdering av hvorvidt det samiske folks rett og behov til
tilrettelagte tjenester er ivaretatt. Videre vil departementet ha tilbakemelding på om det er
noe som mangler eller som bør utgå i retningslinjene.
Departementet vil også ha tilbakemelding på omfanget av den enkelte retningslinje, og om
innholdet i retningslinjene er gjennomførbart innen rammene for utdanningen. Videre ber
departementet høringsinstansene også vurdere hvorvidt beskrivelsen av praksisstudiene er
hensiktsmessig.
Et av formålene med retningslinjen er å sikre at kandidater med samme utdanning får
samme sluttkompetanse uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de er utdannet ved.
Departementet ber høringsinstansens vurdere om utkastet til retningslinje kan ivareta dette.
Læringsutbyttebeskrivelsene i retningslinjen som er basert på de 12 felles
læringsutbyttebeskrivelsene i forskrift om felles rammeplan for helse- og
sosialfagutdanninger er markert med * i høringsnotatet slik at det er lett å identifisere disse.
Kunnskapsdepartementet understreker at det kan bli justeringer av retningslinjene som følge
av innspill i løpet av høringsrunden. Utkastet til retningslinje vil forelegges Sametinget i et
konsultasjonsmøte etter høringen.
Det gjennomføres et høringsmøte, 3.juni kl 11 – 14 i Kunnskapsdepartementets lokaler, om
forslaget til nasjonal retningslinje for paramedisinutdanning. For informasjon og mulighet for
påmelding, se våre nettsider.
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Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2640257
Høringsfristen er 1.august 2019.

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Berit Johnsen
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Adresseliste
ADHD Norge
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
AKAN (Arbeidslivets
kompetansesenter for rus- og
avhengighetsproblematikk)
AkerBP
Akershus Barne- og Ungdomsråd
(ABUR)
Akershus fylkeskommune
Akershus universitetssykehus HF
A-Larm (bruker- og
pårørendeorganisasjon for åpenhet
om rus og behandling)
Aldring og helse
Aleris Medisinske Senter
Strømmen
Aleris Sykehus Bodø
Aleris Sykehus Colosseum
Stavanger
Aleris Sykehus Colosseum-Nobel
Aleris Sykehus Drammen
Aleris Sykehus Frogner
Aleris Sykehus Hinna Park
Aleris Sykehus Kristiansand
Aleris Sykehus Marken
Aleris Sykehus Nesttun
Aleris Sykehus og Røntgen Agder
Aleris Sykehus Rosenborgklinikken
Aleris Sykehus Solsiden
Aleris Sykehus Tromsø
Aleris Ålesund
Allmennmedisinsk forskningsenhet
- AFE Bergen
Allmennmedisinsk forskningsenhet
- AFE Oslo
Allmennmedisinsk forskningsenhet
- AFE Tromsø
Allmennmedisinsk forskningsenhet
- AFE Trondheim
ALS Norsk støttegruppe
Amathea (rådgiving for uplanlagte
gravide)
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Ambulanseforum v/leder Bjørg
Bellika
Ammehjelpen
ANANKE - Norsk OCD forening
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Antirasistisk senter
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Assistanse. Interesseforening for
barn med synshemming
Association of Norwegian Students
Abroad
Atferdssenteret
Atlantis Medisinske Høgskole
Aurora Støtteforening for
mennesker med psykiske
helseproblemer
Aust-agder Barne- og ungdomsråd
(AABUR)
Aust-Agder fylkeskommune
Autismeforeningen i Norge
BAR - Barn av rusmisbrukere
Barne- og
likestillingsdepartementet
ungdoms- og familiedirektoratet
BarneBarnekreftforeningen
Barneombudet
Bipolarforeningen Norge
Blodkreftforeningen
Blærekreftforeningen
Blå Kors Borgestadklinikken
Blå Kors Norge
Blålys (landsforeningen for seksuelt
misbrukte)
Bristow - Norge
Brystkreftforeningen
Bufetat Midt-Norge
Bufetat Nord
Bufetat Sør
Bufetat Vest
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Bufetat Øst
Buskerud fylkeskommune
By- og regionforskningsinstituttet
NIBR
CarciNor –(for personer med
nevroendokrin kreft)
Cerebral Parese-Foreningen
CHC Helikopter Service
Delta
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske PKU-forening
Den norske tannlegeforening
Diabetesforbundet
Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 2014
Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap
DNO
Dysleksi Norge
Endometrioseforening
Fagforbundet
Fagrådet – Rusfeltets
hovedorganisasjon
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkssykehuset HF
Folkehelseinstituttet
Forandringsfabrikken
Forbundet mot Rusgift
Forbundet Tenner og Helse
Foreningen for barnepalliasjon FFB
Foreningen for Blødere i Norge
Foreningen for Digeorge syndrom
Foreningen for el-overfølsomme
Foreningen for Fangers Pårørende
Foreningen for Fragilt X-syndrom
Foreningen for Gynekologisk
Kreftrammede (Gynkreftforeningen)
Foreningen for hjertesyke barn
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3103

TØNSBERG

Foreningen for intensiv stimulering
av hjerneskadde
Foreningen for Kroniske
Smertepasienter
Foreningen for muskelsyke
Foreningen for Søvnsykdommer
Foreningen Norges døvblinde
Forsvarets sanitet
Forsvarsdepartementet
Forum for barnekonvensjon
Forum for ideelle
barnevernsinstitusjoner
Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust- og VestAgder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesråd for funksjonshemmede Akershus
Fylkesråd for funksjonshemmede Aust-Agder
Fylkesråd for funksjonshemmede Buskerud
Fylkesråd for funksjonshemmede Finnmark
Fylkesråd for funksjonshemmede Hedmark
Fylkesråd for funksjonshemmede Hordaland
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Fylkesråd for funksjonshemmede Møre og Romsdal
Fylkesråd for funksjonshemmede Nordland
Fylkesråd for funksjonshemmede Oppland
Fylkesråd for funksjonshemmede Rogaland
Fylkesråd for funksjonshemmede Sogn og Fjordane
Fylkesråd for funksjonshemmede Telemark
Fylkesråd for funksjonshemmede Troms
Fylkesråd for funksjonshemmede Trøndelag
Fylkesråd for funksjonshemmede Vest-Agder
Fylkesråd for funksjonshemmede Vestfold
Fylkesråd for funksjonshemmede Østfold
Fylkesråd for funksjonshemmede
Oslo
Handikappede barns
foreldreforening
Haraldsplass Diakonale Sykehus
HBRSU - Landsforeningen for
transkjønnete
Hedmark fylkeskommune
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Stavanger HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
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Helseklage – Nasjonalt klageorgan
for helsetjenesten
Helseutvalget
HivNorge
Hjernesvulstforeningen
Hordaland barne- og ungdomsråd
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Hørselshemmedes Landsforbund
Iktyoseforeningen i Norge
Innovasjon Norge
Innvandrernes landsorganisasjon
Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet
Interesseforeningen for LMBBsyndrom
Interessegruppa for kvinner med
spiseforstyrrelser
Justis- og
beredskapsdepartementet
Kirkens bymisjon
Klima- og miljødepartementet
Klinerfelterforeningen i Norge
Kliniske ernæringsfysiologers
forening
Knappenforeningen- for barn med
spise- og ernæringsproblemer
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
Kompetansenettverk for kvalitet i
Barnevern
Kompetansesenter - Rus
Kreftforeningen
KREM (Kreativt og mangfoldig
arbeidsliv)
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
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KS
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsforbundet for
Utviklingshemmede og deres
pårørende
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for amputerte
Landsforeningen for
barnevernsbarn
Landsforeningen for forebygging av
selvskading og selvmord?
Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons
sykdom
Landsforeningen for kvinner med
bekkenløsningsplager
Landsforeningen for nakkeskadde
Landsforeningen for Nyrepasienter
og Transplanterte
Landsforeningen for Overvektige
Landsforeningen for polioskadde
Landsforeningen for Prader Willi
syndrom
Landsforeningen for Pårørende
innen Psykisk helse
Landsforeningen for
ryggmargsskadde
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsforeningen mot
fordøyelsessykdommer
Landsforeningen uventet barnedød
støtteforening for mennesker i
psykiatrien og deres venner
Landsforeningen We shall
overcome
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen for
Romanifolket
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner
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LAR-Nett Norge
Leppe- ganespalte Foreningen?
Leve - Landsforeningen for
etterlatte ved selvmord
Leverforeningen
Likestillings- og
diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lovisenberg diakonale høgskole
Lovisenberg Diakonale Sykehus
LSHDB (Landsforbundet for
kombinert syns- og
hørselshemmede/døvblinde)
Luftambulansetjenesten
Lungekreftforeningen
Lymfekreftforeningen
Lærernes Yrkesforbund
M Vest Energy
M.E. Nettverket i Norge
MARBORG (brukerorganisasjon på
rusfeltet)
Marfanforeningen
Mental Helse
Mental helse ungdom
MiRA Ressurssenter for kvinner
med minoritetsbakgrunn
Momentum
Protesebrukerforeningen
Morbus Addison Forening
Multippel Sklerose Forbundet i
Norge
Munn- og halskreftforeningen
Møre og Romsdal fylkeskommune
NA (Anonyme Narkomane)
Nasjonal kompetansetjeneste for
prehospital akuttmedisin
Nasjonal kompetansetjeneste for
samtidig rusmisbruk og psykisk
lidelse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt forbund for folk i LAR
Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktsmedisin
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Nasjonalt kunnskapssenter om vold
og traumatisk stress
Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen
Nasjonalt senter for distriktsmedisin
v/leder Helen Brandstorp
Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk
helse
Nasjonalt senter for flerkulturell
opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og
atferdsforskning
NLA Redningsmenn – Norsk
Helikopteransattes Forbund v/leder
Henrik Johnsen
NOFUS (urologiske sykdommer)
Nord universitet
Nordland Barne- og ungdomsråd
(NOBUR)
Nordland fylkeskommune
Nordlandssykehuset HF
Norges Astma- og allergiforbund
Norges
barnevernlederorganisasjon
(NOBO)
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges ME-forening
Norges Migreneforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Norges Parkinsonsforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Norges Whiplash Forbund (for
personer som har blitt skadet i
trafikkulykker)
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NORILCO(Norsk Forening for
Stomi- og Reservoaropererte)
Norsk barnelegeforening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Craniofacial Forening
Norsk CRPS-Forening
Norsk Cøliakiforening
Norsk Dysmeliforening
Norsk dystoniforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fjellmedisinsk Selskap
(NFS)
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for svaksynte
Norsk Forbund for
Utviklingshemmede
Norsk Forening for Analatresi
Norsk forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ehlers-Danlos
Syndrom
Norsk Forening for
Nevrofibromatose
Norsk forening for osteogenesis
imperfecta
Norsk Forening for Psykisk
Helsearbeid
Norsk forening for Rett syndrom
Norsk forening for slagrammede
Norsk forening for Tuberøs
Sklerose
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Fysioterapiforbund
Norsk glaukomforening
Norsk Hemokromatoseforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Innvandrerforum
velferd og aldring Norsk institutt for
forskning om oppvekst
Norsk Interesseforening for
kortvokste
Norsk interesseforening for
stamming og løpsk tale
Norsk intravenøsforening

Side 14

Norsk Kiropraktorforening
Norsk Lymfødemforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk nettverk for downs syndrom
Norsk olje og gass
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk osteoporoseforening
Norsk palliativforening
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Porfyriforening
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk sarkoidose Forening
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for
menneskerettigheter
Norsk senter for studier av
problematferd og innovativ praksis
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykehus- og
helsetjenesteforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk tjenestemannslag
Norsk Tourette Forening
Norske Samers Riksforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
OKEA
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon mot offentlig
diskriminering
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet storbyuniversitetet
Pandion Energy
Parat Helse

Side 15

Pasient- og brukarombodet i
Hordaland
Pasient- og brukarombodet i Møre
og Romsdal
Pasient- og brukarombodet i
Rogaland
Pasient- og brukarombodet i Sogn
og Fjordane
Pasient- og brukerombudet i Agder
Pasient- og brukerombudet i
Buskerud
Pasient- og brukerombudet i
Finnmark
Pasient- og brukerombudet i
Hedmark og Oppland
Pasient- og brukerombudet i
Nordland
Pasient- og brukerombudet i Oslo
og Akershus og Sosial- og
eldreombudet i Oslo
Pasient- og brukerombudet i
Telemark
Pasient- og brukerombudet i Troms
Pasient- og brukerombudet i
Trøndelag
Pasient- og brukerombudet i
Vestfold
Pasient- og brukerombudet i
Østfold
Pensjonistforbundet
Petoro
Petrolia
Politidirektoratet
Prematurforeningen
PRESS - Redd Barna Ungdom
Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund
ProLAR (Nasjonalt forbund for folk i
LAR)
Prostatakreftforeningen
Proteinintoleranseforeningen
Pårørendealliansen
Redd Barna

Side 16

Regionalt akuttmedisinsk
kompetansesenter i Helse Vest
(RAKOS) v/leder Thomas Werner
Lindner
Regionsentrene for barn og unges
psykiske helse
Ressurssenteret for omstilling i
kommunene
Retinitis Pigmentosa Foreningen i
Norge
Retretten (interesseorganisasjon
for rusmisbrukere)
RIO (Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon)
Rogaland fylkeskommune
Rusmisbrukernes
interesseorganisasjon
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk- og
Hydrocephalusforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelse
SAF (Synshemmede akademiker)
SAFO (Samarbeidsforumet av
funksjonshemmede
organisasjoner)
Samarbeidsforum mot fattigdom
Sametinget
Samisk høgskole
Sekretariatet for konfliktrådene
Selvhjelp for Innvandrere og
Flyktninger
Selvhjelp Norge (Nasjonalt
kompetansesenter for
selvorganisert selvhjelp)
Sentralledelsen for
fylkesnemndene for barnevern og
sosiale saker
Sex og politikk
SINTEF Helse
Sivilombudsmannen
Sjukehusapoteka Vest HF

Side 17

Sjukehusapotekene i Midt-Norge
HF
Skagen44 AS
Skeiv ungdom
Sogn og Fjordane fylkeskommune
St. Olavs Hospital HF
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av
funksjonshemmede
Stiftelsen Fontene - Fontenehuset i
oslo
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen norsk luftambulanse
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stoffskifteforbundet (STOFO)
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuspartner HF
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandet sykehus HF
Taternes Landsforening
Telemark fylkeskommune
Telemark ungdomsråd
Troms barne- og ungdomsråd
Troms fylkeskommune
Trøndelag Barne- og ungdomsråd
Trøndelag fylkeskommune
Turner Syndrom foreningen Norge
Tvillingforeldreforeningen
Ung Kreft – for unge kreftrammede
og pårørende
Ungdom mot narkotika
Ungdom og Fritid
Ungdommens fylkesting - Buskerud
fylkeskommune

Side 18

Ungdommens Fylkesting Hedmark fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Møre og
Romsdal fylkeskommune
Ungdommens fylkesting - Oppland
fylkeskommune
Ungdommens fylkesting Rogaland fylkeskommune
Ungdommens fylkesting (UFT) Vest-Agder fylkeskommune
Ungdomspolitisk utvalg - Sogn og
Fjordane
Ungdomspolitisk utvalg (UPU) i
Finnmark fylke
Unge duer
Unge funksjonshemmede
Unge funksjonshemmede
Uni research Helse
UNICEF Norge
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges
arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssykehuset Nord-Norge
HF
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Velferdsalliansen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold barne- og ungdomsråd
Vestfold fylkeskommune
Vestre Viken HF
VID vitenskapelige høgskole
Voksne for barn
Wayback (stiftelse for straffedømte)
Yrkesorganisasjonenes
Sentralforbund
Østfold Barne- og Ungdomsråd
Østfold fylkeskommune

Side 19

Side 20

Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisinutdanning
Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2 annet ledd.
Kapittel 1 Virkeområde og formål
§ 1 Virkeområde og formål
Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir paramedisinutdanning, og som
er akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1.
Forskriften gjelder for 3-årig bachelorgrad i paramedisin.
Forskriften skal sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, slik at kandidatene som
uteksamineres har en felles sluttkompetanse, uavhengig av utdanningsinstitusjon.
§ 2 Formål med utdanningen
Formålet med utdanningen er å utdanne kandidater som i utøvelsen av faget har fokus
på å fremme, vedlikeholde og reetablere god helse og livskvalitet for mennesker på individ-,
gruppe og samfunnsnivå. Videre skal kandidaten i en tidlig og ofte uavklart fase vurdere
behovet for akutt helsehjelp, behandle sykdom og skade, forebygge, lindre lidelse, gi omsorg
og om nødvendig sikre en verdig død. Utdanningen skal sikre at kandidaten kan håndtere
pasienter med komplekse og sammensatte tilstander.
Paramedisinere praktiserer sitt fag hovedsakelig utenfor sykehus, i
ambulansetjenesten, men også i andre deler av helsetjenesten som medisinsk
nødmeldetjeneste, akuttmottak, legevakt og andre deler av kommunehelsetjenesten, samt
sanitetstjeneste i Forsvaret.
Utdanningen skal bidra til å gjøre kandidaten skikket til å håndtere fremtidige
utfordringer og bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske,
faglige og teknologiske endringer.
Utdanningen skal sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige
tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet, deriblant samers status som urfolk og deres
rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester.
Paramedisinutdanningen skal være praksisnær, profesjonsrettet og kunnskapsbasert,
samt bidra til å utvikle paramedisin som fagområde og understøtte utviklingen av et normativt
fagmiljø.
§ 3 Kompetanseområder
Paramedisinutdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i kapittel 2 til 7 under
følgende kompetanseområder:
- Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett
- Helse, sykdom og skade
- Operativt ambulansearbeid og beredskap
- Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking
- Evidensbasert praksis, innovasjon og teknologi
- Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet
Læringsutbyttebeskrivelsene som er marker med *, er basert på forskrift 6. september 2017
nr. 1353 om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 2, og tilpasset
utdanningen.

Kapittel 2 Læringsutbytte for kompetanseområdet paramedisinsk profesjon, etikk og
helserett
§ 4 Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett - Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk relevant for yrkesutøvelsen
b) har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
c) har kunnskap om etiske perspektiver og teorier som er relevant for yrkesutøvelsen
d) *har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn,
etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige
tjenester for alle grupper i samfunnet
e) *har kunnskap om og forholder seg til helse- og sosialpolitikk. Kandidaten skal også
kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status
som urfolk
§ 5 Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett - Ferdigheter
Kandidaten
a) *kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk,
faglige retningslinjer og veiledere i sin tjenesteutøvelse
§ 6 Paramedisinsk profesjon, etikk og helserett - Generell kompetanse
Kandidaten
a) *kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin
tjenesteutøvelse

Kapittel 3 Læringsutbytte for kompetanseområdet helse, sykdom og skade
§ 7 Helse, sykdom og skade - Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om menneskets grunnleggende behov, anatomi, fysiologi og
biokjemi
b) har bred kunnskap om de vanligste akuttmedisinske problemstillinger, herunder
sykdommer, symptomer, tegn og sykdomsforløp
c) har bred kunnskap om skader og ulykker, herunder årsaker, skademekanikk,
fysiologisk respons, tegn og symptomer på skader
d) har bred kunnskap om aldringsprosessens betydning for respons på sykdom og
skade og behandling av disse
e) har bred kunnskap om psykiske lidelser, psykisk helse og avhengighetsproblematikk
f) har bred kunnskap om farmakologi relatert til paramedisinerens funksjons- og
ansvarsområde
g) *har kunnskap om barn og unges normale utvikling, særegne behov og respons på
sykdom og skade og behandling av disse
h) har kunnskap om de vanligste medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser
i) *har kunnskap om sosiale og helsemessige utfordringer inkludert omsorgssvikt, vold,
overgrep, rus og sosioøkonomiske problemer og kan identifisere og følge opp
mennesker med slike utfordringer. Videre skal kandidaten kunne sette inn
nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov
j) har kunnskap om mikrobiologi, smittestoffer, smitterisiko og infeksjonsforebyggende
tiltak

k) har kunnskap om folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid
l) har kunnskap om spesielle kulturelle forhold i ulike befolkningsgrupper som er egnet
til å påvirke yrkesutøvelsen
§ 8 Helse, sykdom og skade – Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende kunnskap til å systematisk undersøke og behandle akutt syke og
skadde pasienter og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå for videre behandling
b) kan anvende kunnskap for å oppdage tegn og symptomer på alvorlige psykiske
helseproblemer
c) kan beherske relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr inkludert telemedisin
d) *kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og
kan sikre deres medvirkning og rettigheter
e) kan anvende faglig kunnskap om hygieniske prinsipper og smitte for å gi forsvarlig
helsehjelp
f) kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering
g) kan beherske dokumentasjon og journalføring
§ 9 Helse, sykdom og skade – Generell kompetanse
Kandidaten
a) *kjenner til sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan
anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i
samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
b) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre for å bidra til planlegging,
organisering og utøvelse av helhetlige helsetjenester

Kapittel 4 Læringsutbytte for kompetanseområdet operativt ambulansearbeid og
beredskap
§ 10 Operativt ambulansearbeid og beredskap - Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om å ivareta egen og andres sikkerhet under utførelse av oppdrag
b) har bred kunnskap om bruk av relevante operative kommunikasjonsformer
c) har kunnskap om helsetjenestens organisering og ledelse på skadested, samt
kunnskap om samarbeidende aktørers organisering og ledelse på skadested
d) har kunnskap om oppdrag med spesielle operative utfordringer
e) har kunnskap om oppbygging og organisering av redningstjenesten i Norge
§ 11 Operativt ambulansearbeid og beredskap - Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende samvirkeprinsippet under løsning av oppdrag med andre
helseressurser, nødetater, øvrige deler av redningstjenesten og relevante
forsterkningsressurser
b) kan anvende prinsipper for ledelse av helsetjenestens innsats i tidlig fase av
skadestedsarbeidet
c) kan beherske gjeldende retningslinjer og hjelpemidler for kommunikasjon
d) kan anvende kunnskap om operative utfordringer og bruk av relevant utstyr
e) kan beherske utrykningskjøring i henhold til utrykningsforskriften
f) kan identifisere, vurdere, og iverksette tiltak for å ivareta egen, pasientens og andres
sikkerhet

§ 12 Operativt ambulansearbeid og beredskap – Generell kompetanse
Kandidaten
a) kan planlegge, gjennomføre og evaluere beredskap, kjenner til sentrale elementer for
beredskapsarbeid i helsetjenesten og kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid

Kapittel 5 Læringsutbytte for kompetanseområdet kommunikasjon, samhandling og
beslutningstaking
§ 13 Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking - Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om kommunikasjon og samhandling i team, herunder relevante
perspektiver, teorier og modeller
b) har kunnskap om grunnleggende modeller for beslutningstaking og hvordan disse
kan brukes i medisinsk og operativt arbeid
§ 14 Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking - Ferdigheter
Kandidaten
a) kan anvende kunnskap om kommunikasjon på en trygg, effektiv og
relasjonsfremmende måte i møte med pasienter, pårørende og andre
b) kan anvende ulike modeller for beslutningstaking, kommunikasjon og samhandling
c) kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse og justere denne under
veiledning
§ 15 Kommunikasjon, samhandling og beslutningstaking – Generell kompetanse
Kandidaten
a) *kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter, pårørende og
samarbeidende personell ved bruk av relasjons-, kommunikasjons- og
veiledningskompetanse. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter, pårørende
og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
b) *kan planlegge, gjennomføre og initiere samhandling både tverrfaglig,
tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer

Kapittel 6 Læringsutbytte for kompetanseområdet kunnskapsbasert praksis,
innovasjon og teknologi
§ 16 Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi - Kunnskap
Kandidaten
a) har kunnskap om prinsippene for kunnskapsbasert praksis
b) har kunnskap om digitale løsninger for kartleggings- og vurderingsstøtte i
helsetjenesten, herunder telemedisinske løsninger
c) kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

§ 17 Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi - Ferdigheter
Kandidaten
a) *kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og
handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Kandidaten skal også kunne
dokumentere og formidle sin faglige kunnskap
§ 18 Kunnskapsbasert praksis, innovasjon og teknologi – Generell kompetanse
Kandidaten
b) har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan tilegne seg nye kunnskaper og
ferdigheter
c) *kjenner til digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi
både på individ- og systemnivå
d) *kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og
systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Kapittel 7 Læringsutbytte for kompetanseområdet kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet
§ 19 Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet - Kunnskap
Kandidaten
a) har bred kunnskap om situasjonsbestemt- og funksjonsrettet ledelse
b) har kunnskap om kvalitetsforbedring i helsetjenesten
c) har kunnskap om hvordan ferdighetstrening og simulering, sikkerhetskultur og
livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid
§ 20 Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet - Ferdigheter
Kandidaten
a) *kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp
dette systematisk
b) kan vurdere sikkerheten i pasientens helhetlige forløp, spesielt med fokus på
overganger i pasientansvar mellom ulike behandlingsnivå
c) kan beherske situasjonsbestemt ledelse
§ 21 Kvalitet, ledelse og pasientsikkerhet – Generell kompetanse
Kandidaten
a) kan planlegge og gjennomføre sikker og trygg pasientbehandling gjennom
kontinuerlig monitorering, dokumentasjon og kvalitetsforbedring
b) kan planlegge, gjennomføre og følge opp systematisk kvalitetsarbeid, utvikling av
prosedyrer og oppfølging etter evalueringer

Kapittel 8 Studiets oppbygging og praksisstudier
§ 22 Studiets oppbygging
Studiet er satt sammen av medisinske basalfag, kliniske fag og ambulanseoperative fag,
og ferdighetstrening, simulering, praksisstudier og observasjonsstudier er en integrert del av
studiet. Dette for å sikre at læringsutbyttene oppnås.
Det skal være progresjon i studentens kompetanse i løpet av studiet. Mot slutten av
studiet skal studenten utvikle seg til å bli selvstendig i samtlige arbeidsoppgaver.

§ 23 Praksisstudier
Praksisstudier skal foregå både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
Omfanget av praksisstudier skal være minimum 30 uker, hvor minimum 20 uker skal
være i ambulansetjenesten. Resterende 10 uker eller mer fordeles på følgende fagområder:
legevakt, legevaktsentral, kommunale akutte døgnplasser, sykehjem, hjemmebaserte
tjenester og relevante avdelinger i sykehus som akuttmottak, anestesi, akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral, føde, medisinsk intensiv/overvåkning, psykisk helse og rus.
Av disse kan følgende gjennomføres som observasjonspraksis: psykisk helse og rus,
anestesi, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, føde og medisinsk intensiv/overvåkning.
For å sikre nødvendig progresjon i praksisstudiene må kompetansekravene i
akuttmedisinforskriften oppfylles mot slutten av studiet.

Kapittel 9 Ikrafttredelse
§ 24 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1.juli 2020. Forskriften gjelder for studenter som tas opp fra og med
opptak til studieåret 2021-2022.

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/1958-

26. april 2019

Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny
regulering av private barnehager)
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med
forskrifter på offentlig høring. Formålet med endringene er at regelverket skal bli bedre
tilpasset utviklingen av barnehagesektoren. Endringene skal legge til rette for et mangfold av
barnehager med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og
barnehageeiere, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes
elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på
www.regjeringen.no/id2641852.
Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er
velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges
underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.
Høringsfristen er 26. juli 2019.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Signe Bechmann
Hansen
22 24 74 17

Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
Avdelingsdirektør

Signe Bechmann Hansen
Seniorrådgiver
Marit Solheim
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 2

Adresseliste
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen
Spekter
Arbeidstilsynet
Atferdssenteret
Barneombudet
Brønnøysundregisteret
Bufdir
Datatilsynet
Delta
DMMH
Dysleksi Norge
Espira
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsrådet
FUB
FUG
Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon
Handikappede barns
foreldreforening
Helsedirektoratet
helsetilsynet
Humanetisk forbund
Husbanken
IMDI
Innvandrernes
landsorganisasjon
Institutt for
samfunnsforskning
Kanvas
KEFF
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens
arbeidsgiverorganisasjon
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet

Side 3

Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristent Pedagogisk Forum
KS
Kvinnefronten
Landsorganisasjonen
Norge
Landsrådet for Norges
barne- og
ungdomsorganisasjoner
Lederne
Lesesenteret
Likestillings- og
diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Universitetet i Rogaland
Læringsmiljøsenteret
Læringsverkstedet
Matematikksenteret
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Multikulturelt Initativ- og
Ressursnettverk
NAFO
Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen
Nasjonalt senter for
flerkulturell opplµring
Nasjonalt senter for
fremmedspråk i
opplæringen
Nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringa
helse og fysisk aktivitet
Nasjonalt senter for mat
Naturfagsenteret
NHO
Norges Bygdekvinnelag
Norges Døveforbund
Norges handikapforbund
Norges kvinne- og
famileforbund
Norges Montessoriforbund

Side 4

Norsk forbund for
Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag for
Funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk senter for
barneforskning
Norsk senter for
menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
(NSO)
Norske Kveners Forbund
Norske Samers
Riksforbund
Nynorsksenteret
PBL
PIA (Private barnehager i
Asker)
Private barnehager
REFORM- ressurssenter for
menn
Regelrådet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes
organisasjoner
Sametinget
Samisk Høgskole
Senter for IKT i
Utdanningen
Senter for samisk i
opplæringa
Sentralledelsen for
fylkesnemdene for
barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skolelederforbundet
Skrivesenteret
Språkrådet
SSB
Statens arbeidsmiljøinstitutt

Side 5

Statens institutt for
forbruksforskning
statped
Steinerbarnehagene Norge
Stiftelsen barnas rettigheter
Sysselmannen på Svalbard
Taterne/Romanifolkets
Menneskerettighetsforening
(TRM)
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio
Universitets- og
høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet (UDI
Velferdsforskningsinstituttet
- NOVA
Virke
YS

Side 6

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref
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19/1418-
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Høring - forslag til meldeplikt for shewanella infeksjon og vibrioinfeksjon
Forslaget innebærer ny meldingsplikt for shewanellainfeksjon og vibrioinfeksjon i
Meldingsystemet for smittsomme sykdommer. Sommeren 2018 identifiserte
Folkehelseinstituttet flere tilfeller av smitte enn tidligere etter bading. Det var åtte alvorlige
sykdomstilfeller, i tillegg til mer enn 50 tilfeller av mild sykdom. Siden sykdommene ikke var
meldingspliktig i MSIS har det ikke vært mulig å kartlegge viktige omstendigheter rundt
smittetilfellene, eksempelvis underliggende risikofaktorer, hvor langs kysten smitten har
forekommet og om noen av tilfellene har blitt smittet i utlandet.
Høringsuttalelser avgis digitalt på regjeringen.no,
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2643005. Høringen er åpen og alle kan
avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli
publisert.
På bakgrunn av at det er nødvendig at endringene trer i kraft før somm eren settes
høringsfristen til 6. juni 2019.
Spørsmål til høringen kan rettes til seniorrådgiver Ragnhild Holst på e-post:
raah@hod.dep.no.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406

Avdeling
Folkehelseavdelingen

Saksbehandler
Ragnhild Angell
Holst
22 24 84 58

Med hilsen

Arne Marius Fosse (e.f.)
kst. avdelingsdirektør
Ragnhild Angell Holst
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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og vibrioinfeksjoner til Meldingsystemet for smittsomme
sykdommer
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1. Innledning
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet innføring av meldingsplikt for
sykdommene vibrioinfeksjoner og shewanellainfeksjoner til Meldingsystemet for smittsomme
sykdommer. Det foreslås at sykdommene føyes til i vedlegg I, gruppe A.
Sommeren 2018 identifiserte Folkehelseinstituttet flere tilfeller av smitte enn tidligere etter
bading. Det var åtte alvorlige sykdomstilfeller, i tillegg til mer enn 50 tilfeller av mild sykdom.
Siden sykdommene ikke var meldingspliktig i MSIS har det ikke vært mulig å kartlegge
viktige omstendigheter rundt smittetilfellene, eksempelvis underliggende risikofaktorer, hvor
langs kysten smitten har forekommet og om noen av tilfellene har blitt smittet i utlandet.

2. Gjeldende rett
MSIS-forskriften er vedtatt med hjemmel i smittevernloven og helseregisterloven.
Helseregisterloven og MSIS-forskriften er gjennomgått og oppdatert i tråd med reglene i
personvernforordningen.

2.1.

MSIS-forskriften

Forskrift av 20.6.2003 nr. 740 om Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSISforskriften) etablerer et landsomfattende meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
og er hjemlet både i smittevernloven og helseregisterloven. MSIS-forskriften regulerer
innsamling og behandling av opplysninger i registeret for at det skal bidra til overvåkingen av
smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge gjennom fortløpende og systematisk
innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger om forekomst av smittsomme
sykdommer.
Registeret legger grunnlaget for å beskrive forekomsten av smittsomme sykdommer over tid
og etter geografiske og demografiske forhold, oppdage og bidra til oppklaring av utbrudd av
smittsomme sykdommer, gi råd til publikum, helsepersonell og forvaltning om
smitteverntiltak, evaluere virkninger av smitteverntiltak og drive, fremme og gi grunnlag for
forskning om smittsomme sykdommers utbredelse og årsaker.
MSIS skal i tillegg legge grunnlaget for å evaluere virkninger av behandlingstiltak og sikre
kvaliteten av disse. Opplysninger i registeret kan behandles til styring, planlegging og
kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen samt til
utarbeiding av statistikk og til forskning.
Det følger av § 1-4 at bruk av opplysninger i MSIS til formål som er uforenlig med formål som
nevnt i § 1-3 er forbudt. Selv om den registrerte samtykker er det ikke tillatt å bruke
opplysningene til forsikringsformål.
MSIS-forskriften deler smittsomme sykdommer inn i grupper A og C, jf. § 1-2 og forskriftens
vedlegg 1 angir hvilke sykdommer som inngår i de to gruppene. Smittsomme sykdommer i
gruppe A er sykdommer som det er nødvendig å overvåke med detaljerte opplysninger om
hvert enkelt tilfelle av hensyn til smittevernet og internasjonale forpliktelser. Smittsomme
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sykdommer i gruppe C er sykdommer der det er nødvendig med oversikt over situasjonen,
men der det ikke er nødvendig med registrering av detaljerte opplysninger om enkelttilfeller.
MSIS kan registrere direkte personidentifiserbare kjennetegn om personer som er smittet
med sykdommer i gruppe A. Dette innebærer at navn og fødselsnummer kan registreres for
personer som er smittet med sykdommer i gruppe A, men ikke for personer som er smittet
med sykdommer i gruppe C.
Enhver lege som oppdager eller får mistanke om smittsom sykdom i gruppe A skal etter § 21 skriftlig melde nærmere bestemte opplysninger til FHI og til kommunelegen i den
kommunen der den smittede bor.
Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt. Sykdommer
i gruppe C meldes av leger utpekt av Folkehelseinstituttet og for nærmere fastsatte
tidsperioder. Som databehandlingsansvarlig kan Folkehelseinstituttet unnta leger for
meldeplikt for enkelte sykdommer. En lignende meldingsplikt gjelder for laboratorier, jf. § 2-3.
Dersom opplysningene skal tilgjengeliggjøres for andre utenfor registeret, for eksempel
forskere, følger det av forskriften at mottaker må ha rettslig grunnlag før behandlingen av
opplysningene kan begynne. Opplysninger tilgjengeliggjøres etter søknad til registeret.
Navn og fødselsnummer er opplysninger som svært sjeldent utleveres fra registeret. Alle
opplysninger som offentliggjøres fra registeret er anonyme, det vil si at det ikke er mulig å
gjenkjenne enkeltpersoner.

2.2.

Smittevernloven

Smittevernlovens formål er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å
forebygge dem og motvirke at sykdommene overføres i befolkningen.
Smittevernloven skiller mellom allmennfarlige smittsomme sykdommer og andre smittsomme
sykdommer. En smittsom sykdom defineres i loven § 1-3 nr. 1 som en sykdom eller
smittebærertilstand som er forårsaket av en mikroorganisme (smittestoff) eller del av en slik
mikroorganisme eller av en parasitt som kan overføres blant mennesker. Som smittsom
sykdom regnes også sykdom som er forårsaket av gift (toksin) fra mikroorganismer.
Loven pålegger meldingsplikt uten hinder av lovbestemt taushetsplikt for leger og
varslingsplikt for sykepleiere og jordmødre i § 2-3 når disse oppdager en person som er
smittet med en sykdom fastsatt i forskrift. Det er fastsatt i bestemmelsen at nærmere
regulering av meldingsplikten og behandling av helseopplysninger skal gis i forskrift fastsatt
av Kongen i Statsråd og detter gitt i MSIS-forskriften. Det følger av bestemmelsens andre
ledd at den som mottar opplysninger undergitt taushetsplikt, har samme taushetsplikt som
dem som gir opplysningene. Når en lege gir en melding som identifiserer en person, skal
legen informere den meldingen angår, om hvem som skal få meldingen og hva den skal
brukes til.
Smittevernloven var på høring i 2018 og endringer er til vurdering i departementet.
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2.3.

Helseregisterloven

Helseregisterlovens formål er å legge til rette for innsamling og annen behandling av
helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og
omsorgstjenester. Loven skal sikre at behandlingen foretas på en etisk forsvarlig måte,
ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnets beste.
Helseregisterloven § 11 gir Kongen i Statsråd hjemmel til å gi forskrifter om etablering av
helseregistre. MSIS-forskriften er vedtatt med hjemmel i helseregisterloven § 11 andre ledd
bokstav d. Lovbestemmelsen gir hjemmel for at opplysninger med personidentifiserende
kjennetegn skal kunne behandles uten samtykke fra de registrerte. Dette betyr at
opplysninger vil kunne registreres og behandles på andre måter uten at det først innhentes
samtykke fra den som opplysningene gjelder.
De alminnelige vilkårene for å behandle helseopplysninger står i § 6. Blant annet skal
opplysningene som behandles være tilstrekkelige og relevante for formålet med
behandlingen, og graden av personidentifikasjon skal ikke være større enn nødvendig for det
aktuelle formålet. Den dataansvarlige skal sørge for at helseopplysninger ikke senere brukes
til formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet med innsamlingen av
opplysningene, uten at den registrerte samtykker. Loven pålegger taushetsplikt for alle som
har tilgang til helseopplysninger.
Helseregisterloven § 8 oppstiller flere vilkår for etablering av helseregistre i forskrift. Det
følger av denne bestemmelsen at den helsefaglige eller samfunnsmessige nytten av
registeret klart må overstige personvernulempene. Det følger også av bestemmelsen at
forskriften blant annet skal angi formålet med behandlingen av helseopplysningene, hvilke
typer opplysninger som kan behandles, krav til identitetsforvaltning, krav til sikring av
opplysningene og hvem som er databehandlingsansvarlig. En forskrift om etablering av
helseregistre og selve behandlingen av opplysninger i registeret må være i samsvar med
helseregisterlovens krav til informasjonssikkerhet, blant annet kryptering, tilgangsstyring,
logging og etterfølgende kontroll.
Den registrerte har rett til informasjon og innsyn i opplysninger som er registrert om en selv
og innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til
navn eller fødselsnummer. I tillegg har den som er registrert i et lovbestemt helseregister rett
til sperring og sletting av opplysningene dersom behandling av opplysningene føles sterkt
belastende og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene
behandles.
Det følger av helseregisterloven § 21 at direkte personidentifiserende kjennetegn skal lagres
kryptert slik at disse opplysningen kun er tilgjengelig dersom det er behov for disse i arbeidet
og dermed normalt sett ikke være tilgjengelig ved ordinære oppslag i registeret
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3. Departementets vurderinger og forslag
3.1.
Inkludere sykdommene vibrioinfeksjoner og
shewanellainfeksjoner under vedlegg 1, gruppe A
Departementet foreslår å inkludere sykdommene vibrioinfeksjoner (eksklusiv kolera) og
shewanellainfeksjoner under punktet 1.8 Alvorlige miljøsykdommer i MSIS-forskriften
vedlegg 1, gruppe A.
Folkehelseinstituttet har i brev til departementet av 3. oktober 2018 foreslått at disse
sykdommene ble identifisert som smittsomme sykdommer som trenger forbedret overvåking i
Norge etter erfaringene med den varme sommeren 2018. Det fremgår videre at innføring av
meldingsplikt for vibrioinfeksjoner og shewanellainfeksjoner bør være gjennomført før neste
badesesong.
Det foreslås endringer i MSIS-forskriften for å styrke smittevernet i Norge. Opplysningene i
MSIS skal bidra til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge
gjennom fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av
opplysninger om forekomst av smittsomme sykdommer. For å oppfylle formålene med MSIS
er det nødvendig at registeret inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data på individnivå.
Opplysninger av god kvalitet om shewanellainfeksjon og vibrioinfeksjon, er nødvendig for
opprettholde et godt smittevern. En forutsetning for at MSIS skal kunne gi et godt nok
kunnskapsgrunnlag slik at formålene med registeret kan oppnås, er at opplysningene er så
komplette og representative som mulig.
Bakgrunnen for at vi har helseregistre som inneholder direkte identifiserbare kjennetegn, slik
som fødselsnummer, uten at den registrerte samtykker, er behovet for komplett oversikt over
antallet sykdomstilfeller. Eksempler på dette er MSIS eller Kreftregisteret, eller befolkningen
som helhet, slik som i Medisinsk fødselsregister og Dødsårsaksregisteret. Samtykke eller
reservasjonsrett for den registrerte medfører at registeret ikke har komplette opplysninger og
kan gir et skjevt bilde av smittsomme sykdommers utbredelse og dermed et uriktig bilde av
befolkningens helsetilstand. Samtykke og reservasjonsrett er ikke egnet for å oppnå formålet
med MSIS.
Vibriobakterier og shewanellabakterier er grupper av bakterier som har sitt viktigste
reservoar knyttet til brakk- og saltvann. Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for
bakteriene. Bakteriene kan forårsake både alvorlig og mildere sykdom hos badende under
varme sommere hvor badetemperaturen kan være over 20º C i lengre tid, noe som var tilfelle
i sørlige norske kystområder sommeren 2018. Mest aktuelt er områder i Oslofjorden, samt
Telemarks- og Sørlandskysten. Smitte kan skje gjennom sår (inkludert nylige tatoveringer)
ved bading eller ved spising av rå østers og andre skjell som ikke er varmebehandlet.
Personer med påvist immunsvikt, eldre personer og personer med leversykdommer eller
hemokromatose er spesielt utsatte. Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon,
Rosen (hudinfeksjon) og sårinfeksjon, til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning og
nekrotiserende faciit som er en sjelden bakteriell betennelse (infeksjon) som kan ødelegge
hud og underliggende vev.
Side 5 av 8

Slike infeksjoner har blitt påvist sporadisk i Norge tidligere. Det første kjente utbruddet var
sommeren 2018 hvor Folkehelseinstituttet kunne identifisere åtte alvorlige sykdomstilfeller
som har blitt smittet etter bading i Norge. I tillegg var mer enn 50 tilfeller av mild sykdom
identifisert. Sommeren 2018 var svært varm med høye vanntemperaturer i store deler av
kystområdene langs Oslofjorden, Telemark- og Sørlandskysten. Med tanke på
klimaforandringene kan man i framtiden forvente at disse bakteriene blir mer vanlig i
sørnorske kystfarvann.
Siden sykdommene ikke var meldingspliktig i MSIS har det ikke vært mulig å kartlegge
viktige omstendigheter rundt smittetilfellene, eksempelvis underliggende risikofaktorer, hvor
langs kysten smitten har forekommet og om noen av tilfellene har blitt smittet i utlandet.
Det europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker hver sommer forhold (vanntemperaturer
og saltinnhold i sjøvann) som kan påvirke vekst av vibriobakterier i kystområder i NordEuropa. Denne overvåkingen er nyttig i en risikovurdering, men er ikke nøyaktig nok og
Folkehelseinstituttet vurderer at en slik overvåking ikke er tilstrekkelig for å overvåke den
epidemiologiske situasjonen for disse sykdommene i Norge. Mer enn 80 ulike vibrioarter er
beskrevet, men kun få gir sykdom hos mennesker. Departementet foreslår at
Folkehelseinstituttet fastsetter nærmere meldingskriterier basert på hvilke arter som er
nødvending å ha oversikt over.
Kunnskap er forutsetningen for å forebygge smittsomme sykdommer og for å kunne sette inn
effektive tiltak. Med mer kunnskap om disse sykdommenes vil det være enklere å iverksette
forebyggende tiltak, for å ha mulighet til å oppdage og oppklare utbrudd, og for å evaluere
effekt av iverksatte tiltak.
Smittsomme sykdommer behandles ofte flere steder i helsetjenesten og det vil derfor ofte
sendes flere meldinger om samme sykdomstilfelle. Meldingene som sendes inn til MSIS
krever kvalitetssikring for å unngå dobbeltmeldinger om samme tilfelle og for å kunne
registrere reinfeksjoner (ny sykdom) hos samme person. Uten fødselsnummer er kontroll av
dobbeltmeldinger komplisert, tidkrevende og i mange tilfeller ikke mulig.
Departementet mener de foreslåtte endringene er nødvendige for å ivareta nasjonal
beredskap på en god måte. Departementet mener at tilfredsstillende overvåkning er viktig
både for raskt å ha mulighet for å iverksette tiltak ved økning i sykdomstilfeller og for å
oppdage eventuelle utbrudd. I tillegg er det viktig for å sikre god forebygging og informasjon.

3.2.

Nytten ov erstiger personvernulempene

Departementet mener at nytten av endringene i MSIS, sett i sammenheng med
taushetsplikten og informasjonssikkerhetstiltakene til sammen veier opp for
personvernulempene som økt behandling av helseopplysninger gir.
Registrering og annen behandling av helseopplysninger medfører alltid inngrep i
personvernet, og det stilles derfor strenge krav til informasjonssikkerhet og internkontroll. Det
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betyr blant annet at det kun er et fåtall personer som har adgang til fødselsnummeret og
andre direkte identifiserbare kjennetegn. Det følger av helseregisterloven § 21 at direkte
personidentifiserende kjennetegn skal lagres kryptert slik at disse opplysningen kun er
tilgjengelig dersom det er behov for disse i arbeidet og dermed normalt sett ikke være
tilgjengelig ved ordinære oppslag i registeret.
Hvor inngripende en behandling av opplysninger er, beror på flere forhold. Grad av
identifikasjon er ett moment, og behandling av direkte identifiserbare opplysninger anses
som mer inngripende enn indirekte identifiserbare. Andre momenter som inngår i
vurderingen er hvilke opplysningstyper som omfattes, hvor mange opplysninger,
detaljeringsgraden, hvor lenge opplysningene skal behandles. Departementet understreker
at det kun er nødvendige og relevante opplysninger om hvert enkelt tilfelle som vil registreres
og behandles, noe som er i tråd med det grunnleggende personvernkravet om
dataminimering.
Graden av selvbestemmelse og den enkeltes mulighet for kontroll og påvirkning er viktige
momenter. Det er et mål at den enkelte skal ha størst mulig grad av råderett over
opplysninger om seg selv. MSIS er et helseregister som har hjemmel i lov for å behandle
opplysningene uten samtykke. Samtykke eller reservasjonsrett er ikke egnet der det er
nødvendig med komplette opplysninger for å oppnå formålene. Helseregisterlovens og
MSIS-forskriftens bestemmelser om behandling av helseopplysninger sikrer den enkeltes
rettigheter gjennom blant annet retten til innsyn, retting og sletting.
Departementet har vurdert at personvernulempen for den enkelte av at denne typen
opplysninger inkludert fødselsnummer blir innmeldt og behandlet i MSIS, klart oppveies av
fordelene. Departementet vurderer at innføring av meldingsplikt for vibrioinfeksjoner
(eksklusiv kolera) og shewanellainfeksjoner er nødvendig for påvise risikofaktorer for smitte
og gi nødvendige smittevernråd til publikum og helsetjenesten i tråd med formålet til MSIS.
Endringene vil også gi kommunene nødvendig oversikt over den lokale epidemiologiske
situasjonen ved framtidige utbrudd. Innføring av meldingsplikt for vibrioinfeksjoner (eksklusiv
kolera) og shewanellainfeksjoner vil medføre svært begrenset økning av opplysninger i
MSIS-registeret.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet vurderer at forslaget ikke har økonomiske og administrative konsekvenser av
betydning.

5. Utkast til endringsforskrift
Departementet foreslår følgende endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om Meldingssystem
for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften):
Vedlegg I, gruppe A, punkt 1.6 skal lyde:
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Alvorlige miljøsykdommer:
Legionellose
Shewanellainfeksjon
Vibrioinfeksjon.
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Særlovgjennomgang
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Forslagtil endringerav internkontrollbestemmelseri en rekke lover og forskrifter på ulike sektorer.
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1 Innledning
1.1 Høringsnotatets hovedinnhold
I dette høringsnotatetforeslåsendringeri regleneom krav til at kommuneneskalha internkontroll
på ulike sektorer.Kommuneneskalfortsatt ha et krav om internkontroll, men krav til internkontroll
med kommuneplikterskali hovedsakværeregulert samleti kommunelovenog ikke i
særlovgivningen.Bakgrunnenfor forslageter ny kommunelovav 22. juni 2018 nr. 83 som ennå ikke
er trådt i kraft. Stortingetla ved vedtakelsentil grunn at særlovgivningens
internkontrollbestemmelsermed kommuneplikterskalgjennomgåsmed sikte på at disseskal
opphevesslik at kommunelovenskrav i stedet gjelder.Ny internkontrollbestemmelsei
kommunelovenskalikke erstatte internkontrollbestemmelsermed aktørplikter.
I dette høringsnotatetforetas en gjennomgangav bestemmelserom internkontroll i lov og
forskrifter på ulike sektorer.Enrekke av dissebestemmelseneforeslåsoppheveteller endret i tråd
med forutsetningenved vedtakelsenav ny internkontrollbestemmelsei ny kommunelov.

1.2 Nytt internkontrollregelverk i kommunal sektor
Godkontroll er en viktig del av styringenog egenkontrollenfor enhvervirksomhet.For kommuner
og fylkeskommuner(samletomtalt som kommuneri dette høringsnotatet)er internkontroll gjerne
omtalt som den administrativedelen av egenkontrollen. Det er den øversteadministrativelederen i
kommunen(" kommunedirektøren" i den nye kommuneloven) som har ansvaretfor internkontrollen
med hele administrasjonen,det vil si hele kommuneorganisasjonen
utenom de folkevalgte.
Ny kommunelovble vedtatt av Stortingeti juni 2018og inneholderen ny og mer omfattende
reguleringav internkontrollen enn kommunelovenav 1992.Ansvaretfor internkontrollen liggerhos
kommunensledelse,dvs.et overordnet ansvarhos kommunestyretog et ansvarfor å gjennomføre
hos kommunedirektøren.Kommunelovensnye internkontrollbestemmelseskalerstatte
særlovgivningensbestemmelserom internkontroll rettet mot kommunesektoren(kommuneplikter).
Hensiktener å gi en bedre,mer helhetligog samletreguleringav internkontroll for kommunene.
Med lik reguleringfor ulike sektorer er målet at det skalbli lettere å ta et mer helhetliggrep om
internkontrollen i kommunen,og at internkontrollen kan styrkesgjennomet mer målrettet
internkontrollarbeid.Målet for god internkontroll, som en del av kommunenssamledestyringog
ledelse,er å leveregodetjenester som er innenfor krav fastsatt i lover og forskrifter.
Av ny kommunelov§ 25-1 følger det at internkontrollen skalvære systematisk,risikobasertog
tilpassetde konkrete forholdene og behovenei kommunensom helhet og i de ulike deleneav
kommunensvirksomhet.Med goderisikovurderingerog andre konkretetilpasninger,vil
internkontrollen bli spissetmot områder der det er mest behovslik at internkontrollen blir mest
mulig effektiv. Det er ikke et mål i segselvmed mer internkontroll, men det er et mål med en god og
effektiv internkontroll tilpassetdet konkretebehov.
Stortingethar med den nye kommunelovenønsketå forenkle og forbedre regelverketfor
internkontroll med kommuneplikter.I kommunelovenav 1992er det kun et helt kort og overordnet
krav om å ha "betryggendekontroll" med kommunensvirksomhet.I tillegg er det en rekke ulike
bestemmelserom internkontroll i lover og forskrifter for de ulike sektorenei kommunen.Disse
bestemmelsenehar ulike formuleringerog mangehar veldigdetaljerte bestemmelser.
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Den nye kommuneloveninneholder en ny internkontrollbestemmelsesom er mer detaljert enn
internkontrollkraveti kommunelovenav 1992var, og som inneholderde mest sentrale kravenefor
internkontroll. Kravsom er viktige for å nå målenefor god og effektiv internkontroll i kommunener
inkludert. Dette er i stor grad mangeav de sammekravenesom fremkommeri lover og forskrifter
for de enkelte sektorer.Det har imidlertid vært et mål å ikke ha for mangedetaljerte krav i
internkontrollbestemmelsen,men kun det som ansesnødvendig.Enkelteav kravenei
særlovgivningener derfor ikke tatt med i den nye bestemmelsen.
Kommunelovensinternkontrollbestemmelseskalerstatte bestemmelserom internkontroll med
kommuneplikteri særlovgivningen.Stortingethar satt som en forutsetningfor at den nye
internkontrollbestemmelseni kommunelovenskaltre i kraft, at særlovgivningens
bestemmelser
først må gjennomgåsmed sikte på opphevelse. Bareder det er særliggrunn kan internkontrollkrav
stå igjen i særlovgivningen.Somenesteunntak har Stortingetbesluttet at forskrift om ledelseog
kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenestenikke skalgjennomgåseller opphevesi denne
prosessen. For øvrig skalbestemmelseni kommunelovenværeden sentralebestemmelsenfor
internkontroll med kommunepliktene.Kommunelovener rammelovfor all kommunalvirksomhetog
er derfor det sentraleog naturligestedet for en slik samletbestemmelseom internkontroll.
Dobbeltreguleringer uheldigog bør unngås.
Kommunelovensinternkontrollbestemmelseskalgjeldefor fremtidig regelverkrettet mot
kommunesektoren.

1.3 Bakgrunn og Stortingets bestilling av særlovgjennomgang
Bakgrunnenfor særlovgjennomgangen
er ny kommunelov22. juni 2018nr. 83 og den nye
internkontrollbestemmelseni § 25-1. Den nye bestemmelsenskalgi en ny og helhetligreguleringav
internkontroll med kommuneplikter,ved at dagensreguleringfor de ulike sektorenei hovedsakskal
opphevesog erst attes av kommunelovensbestemmelse.
Forarbeidenetil den nye kommunelovenomtaler bakgrunnenog behovet for en ny måte å regulere
internkontroll på, selveforslagetom ny bestemmelsei kommunelovenog behovetfor gjennomgang
av særlovgivningenmed sikte på å oppheveinternkontrollbestemmelserder.
Bakgrunnenog grunnlagetfor ønsketom å endre måten internkontroll samletsett er regulert på, er
behandletrelativt omfattende i NOU2016: 4 Ny kommunelov. Der er det en generellutredning av
krav om internkontroll inkludert gjennomgangav tidligere undersøkelserog utredningerav spørsmål
omkringinternkontrollen i kommunene.Dissebakgrunnsdokumentene
viste delset behovfor å
styrke og spisseinternkontrollen i kommunenog dels at reguleringenvar uoversiktlig og komplisert.
Det visestil Riksrevisjonensom i Dok 3:7 (2012–2013)Riksrevisjonens
undersøkingav kommunanesi
styring og kontroll med tenestermed nasjonalemål påpekteslikeforhold og mente blant annet at
det burde lagesen samletreguleringav int ernkontroll for kommunene.
I Prop.46 L (2017–2018)og Innst. 369 L (2017–2018)ble det foreslått en ny og bedre bestemmelse
om internkontroll i kommunelovensom skulleerstatte eksisterendebestemmelsei kommuneloven
av 25. september1992 nr. 107. Det nærmereinnholdet i den nye internkontrollbestemmelsenog
forarbeidenesomtale av denneer beskrevetnedenfori punkt 3.
Målet om at internkontrollbestemmelseni kommunelovenskalerstatte dagens
internkontrollbestemmelsermed kommuneplikteri særlovgivningen
, er grundigbegrunneti
forarbeideneog kan oppsummeresslik:
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Det er lettere for kommunene å forholde seg til ett regelsett om krav om internkontroll enn
mange.
Dagensinternkontrollregulering , i ulike særlover og med ulike varianter av for muleringer
uavhengigav om det innholdsmessiger ment å stille ulike krav, er vanskeligå forholde seg
til for kommunene, kan skapetolkningstvil og blir dermed ogsåineffektiv. Dette har blitt
påpekt av blant annet administrasjonssjeferselv og av Riksrevisjonen.
Ett av målene med ny internkontrollbestemmelse er å styrke selve internkontrollen i
kommunene, og da er det viktig at det er internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov som
får fokus som internkontrollkravet i kommunen.
Internkontrollb estemmelseni ny kommunelov har fått en slik form at den generelt er
tilstrekkelig som et lovkrav om internkontroll.
En slik reguleringsform, med en godt gjennomført særlovgjennomgang,kan hindre
dobbeltregulering – noe som i dag ansessom et problem.
For å sikre at det ikke på noe tidspunkt gjelder et dobbelt sett med internkontrollkrav,skalden nye
bestemmelsenom internkontroll ikke tre i kraft før særlovgivningens
internkontrollbestemmelser
oppheves.I den nye kommunelovener det derfor en overgangsbestemmelse
som vil gjeldefrem til
endringenei særlovgivningentrer i kraft. Dennestår i § 31-3 og innebærerat det kun gjelder et krav
om "betryggendekontroll" frem til ny kommunelovkapittel 25 og endringeri særlovgivningentrer i
kraft. Kravetom betryggendekontroll er tilsvarendedet som står i kommunelovenav 1992.Alle
endringeri den nye internkontrollreguleringenskaltre i kraft på sammetidspunkt. Dette bør også
gjelde for forskriftsendringer.Fremtil da gjelder den nye kommunelovensovergangsbestemmelse
og gjeldendekrav i særlovgivningen.
Ved å slutte segtil målet med og føringer for særlovgjennomgangen,
har Stortingeti realiteten gitt
et mandatfor å følgeopp arbeidet og intensjonenmed en helhetligog forenklet reguleringav
internkontroll i kommunelovenog uten overlappendeog parallellereguleringeri særlovgivningen.

1.4 Avgrensningerav hva som er på høring
Utgangspunktetfor særlovgjennomgangen
er Stortingetsbehandlingav Prop.46 L (2017-2018)der
de nye bestemmelsenei kommunelovenskapittel 25 om internkontroll ble vedtatt. Disse
bestemmelseneer altsåvedtatt og dermed ikke på høringnå.
Stortingethar ved dette sluttet segtil at gjennomgangenav særlovgivningenskalha som resultat at
internkontrollbestemmelsermed kommuneplikteri særlovgivningeni hovedsakskaloppheves.
Dennepremissener heller ikke på høring.
Viderehar Stortingetfastslått at forskrift om ledelseog kvalitetssikringi helse- og omsorgstjenesten
med tilhørendelovhjemlerikke skalinngåi dennesærlovgjennomgangen.
Dette spørsmåleter
dermed ikke på høring.
Høringen gjelder de konkreteforslagenetil hvordanendringenei særlovgivningenskal
gjennomføres.Dette gjelder forslagtil endringeri internkontrollbestemmelseri både lover og i
forskrifter. Det bes såledesom høringsinstansenes
synpå de konkreteløsningerfor hva som skalskje
med de enkelte bestemmelsene.Det besogsåom høringsinstansenes
innspill på om det er andre
bestemmelsersom burde inngått i særlovgjennomgangen.
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1.5 Arbeidet med særlovgjennomgangen
Arbeidet med gjennomgangav aktuelleinternkontrollbestemmelseri lover og forskrifter har vært
ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
og er gjennomførti samarbeidmed
fagdepartementenesom forvalter regelverksom faller inn under særlovgjennomgangen.
Etter høringenvil den videre prosessenfor behandlingenav forslagenebli ulik for forslagtil
endringeri lover og forslagtil endringeri forskrifter. Forslagtil lovendringervil inngåi en samlet
lovproposisjonog bli oversendtStortingetfor behandling på ordinært vis. Forslagtil
forskriftsendringervil kunnevedtasi separateprosesserav departementeller Kongeni Statsråd.
Dette høringsnotatetgår gjennomog foreslårendringerfor reguleringav internkontroll i gjeldende
regelverksom retter segmot kommunene.For fremtidig regelverk,vil kommunelovenregulere
internkontrollkravfor oppgaversom er lagt til kommunene.Det betyr at nye lover og forskrifter ikke
skalinneholdeegneinternkontrollkrav.

2 Sammendrag
I dette høringsnotatetforetas en gjennomgangav særlovgivningens
internkontrollbestemmelser
med kommuneplikter,og det foreslåskonkreteendringeri slikelover og forskrifter. Bakgrunnenfor
dette er ny kommunelovav 22. juni 2018 nr. 83 som ennåikke er trådt i kraft og at Stortingetved
vedtakelsenav dennela til grunn at særlovgivningens
internkontrollbestemmelsermed
kommuneplikterskalgjennomgåsmed sikte på at disseskalopphevesslik at kommunelovenskrav i
stedet gjelder.I kapittel 1 er bakgrunnenog rammenefor særlovgjennomga
ngenog høringen
nærmerebeskrevet.
Det nye internkontrollbestemmelseni ny kommunelover mer omfattende enn bestemmelseni
kommunelovenav 1992.Deninneholderen rekke av de elementenesom i dagfinnes i flere av
internkontrollbestemmelsenei særlovgivningen(ink. forskriftene).Doger den ikke like detaljert som
enkelte av disse.Innholdet i ny bestemmelseer nærmerebeskreveti kapittel 3.
I kapittel 4 gjennomgåsen del generelleprinsipperog vurderingerfor særlovgjennomgangen.
Her er
det i stor grad sett hen til forutsetningerog føringer i ny lov og forarbeidenetil denne.
Utgangspunkteter at særlovgjennomgangen
gjelder internkontroll med kommuneplikter,og begge
dissebegrepeneforklaresog avgrensesnærmere.Ogsåbestemmelsermed elementerav
int ernkontroll er inkludert. For hver aktuellebestemmelseer utgangspunkteti gjennomgangenat
det skalvurderesom bestemmelsenkan oppheves- eventuelt om det foreliggersærligegrunnertil
en annenløsning.Videresiesdet at bestemmelsersom kun er en henvisningtil kommunelovens
internkontrollbestemmelsei utgangspunktetikke er ønskeligda det er bådeunødvendigog
lovtekniskuheldig.Dette kan imidlertid likeveltas inn der det er et særligbehovfor dette.
Forskriftshjemlerer ikke ønskelig.Bestemmelser om kvalitetskrav,opplæringog lignendesom inngår
som en del av et internkontrollkravskali utgangspunktetopphevessammenmed
internkontrollbestemmelsen.Slikekrav som er separateegnepliktregler berøresimidlertid i
utgangspunktetikke av særlovgjennomgangen.Videreer det en omtale av forholdet til private
aktører og om at hjemlenefor statlig tilsyn med internkontroll ogsåforeslåstilpassetny
internkontrollbestemmelse.
Selvegjennomgangenav de ulike bestemmelsenei lov og forskrift for de ulike sektorenegjøresi
kapittel 5. Her har hvert departementmed aktuellebestemmelserå omtale skrevetsineegne
punkter på sine områder.Dette er Arbeids- og sosialdepartementet,Barne- og
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likestillingsdepartementet,Helse- og omsorgsdepartementet,Justis- og beredskapsdepartementet,
Kunnskapsdepartementet,
Klima- og miljødepartementet,og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
I sosialtjenesteloven,barnevernloven,krisesenterloven,
folkehelseloven,introduksjonslovenog opplæringslovenoppheveseller endres
internkontrollbestemmelserslik at ny kommunelovskalgjelde i stedet. Dette gjelder ogsåen rekke
forskrifter. Ennærmereoversiktover hvilke bestemmelsersom foreslåsendret slik at
internkontrollbestemmelseni ny lov gjelder er tatt inn som Vedlegg i kapittel 10.
De foreslåtte endringenevil kunnemedførenoen administrativeog økonomiskebesparelser,men
dette lar segikke kvantifisere.Forslagenevil ikke ha vesentligøkonomiskeog administrative
konsekvenser.Dette omtalesnærmerei kapittel 6.
I kapittel 7 er det tatt inn merknadertil de enkelte bestemmelsenei lovforslagene.
Forslagtil lov om endringeri diverselover om internkontroll er tatt inn i kapittel 8.
Forslagtil endringeri flere forskrifter er samleti kapittel 9.

3 Internkontrollbestemmelseni ny kommunelov
3.1 Kommunedirektørensinternkontrol lansvar
Ny kommunelovhar en internkontrollbestemmelsei § 25-1. Bestemmelsenlyder:
§ 25-1. Internkontrolli kommunenog fylkeskommunen
Kommunerog fylkeskommunerskalha internkontroll med administrasjonens
virksomhetfor å
sikreat lover og forskrifter følges.Kommunedirektøren
i kommunenog fylkeskommunener
ansvarligfor internkontrollen.
Internkontrollenskalværesystematiskog tilpassesvirksomhetensstørrelse,egenart, aktiviteter
og risikoforhold.
Vedinternkontrolletter denneparagrafenskalkommunedirektøren
a) utarbeideen beskrivelseav virksomhetenshovedoppgaver,mål og organisering
b) ha nødvendigerutiner og prosedyrer
c) avdekkeog følgeopp avvikog risikofor avvik
d) dokumentereinternkontrolleni den formen og det omfangetsomer nødvendig
e) evaluereog ved behovforbedreskriftligeprosedyrerog andretiltak for internkontroll.

Internkontrollbestemmelseni § 25-1 videreførergjeldendekrav om internkontroll for kommunene,
men har en mer omfattende reguleringav internkontrollen enn kommunelovenav 1992.
Internkontrollbestemmelsenskal styrke kommunenesinternkontroll ved å gjøre den mer målrettet,
uten at internkontrollen totalt sett skalbli mer omfangsrikog ressurskrevende.
Internkontrollenskal
være systematisk,gjørespå bakgrunnav risikovurderinger,og tilpasseskonkreteog lokalebehov.En
internkontroll som er systematiskog basertpå risikovurderingerog lokaletilpasninger,vil være mer
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effektiv og målrettet uten at den nødvendigvisblir mer omfangsrikog ressurskrevendetotalt sett.
Det visestil en nærmereomtale av dette i Prop.46 L (2017–2018), punkt 23.4.1.1.
Internkontrollbestemmelseni § 25-1 inkludereri stor grad de sammeinternkontrollkravenesom
man finner i internkontrollbestemmelseri særlovgivninge
n, men er enklereog mindre
detaljfokusert.Noeninternkontrollkravi særlovgivningener ikke tatt med i
internkontrollbestemmelseni ny kommunelov. Dette er for eksempelkrav til kvalitetsarbeid, krav
om at kommunenebenytter kvalifisertpersonellog sørgerfor opplæringog kompetanseutvikling,og
bestemmelserom ansattestilgangtil regelverkog krav om å holde segoppdatert på regelverk.
Bakgrunnenfor at slikekrav ikke er tatt med i internkontrollbestemmelseni ny kommunelov,er
beskrevetnærmerei Prop.46 L (2017-2018),punkt 23.4.1.1. Her er det lagt til grunn at slike
bestemmelserhører mer hjemmesom en del av kommunensgenerellestyring og ledelse,og at slike
føringer ikke bør inkluderesi et lovkravom internkontroll i kommuneloven. Det visesogsåtil
omtalen nedenfori punkt 4.5.
§ 25-1 lovfesterminstekravtil en internkontroll.. Bestemmelsenbruker begrepetinternkontroll, men
gir ikke en legaldefinisjonav internkontrollbegrepet.Beskrivelseni lovtekstenog i lovensforarbeider
av hvilke aktiviteter som skalgjøressom del av internkontrollansvaret, dannerrammenfor
internkontrollbestemmelsen.
§ 25-1 første ledd slår fast at kommunenskalha internkontroll med administrasjonensvirksomhet,
og at det er kommunedirektørensom har ansvaretfor denneinternkontrollen. Kommunedirektører
den nye kommunelovensbetegnelsenpå kommunensøversteleder, tidligere administrasjonssjef
eller rådmann.Bestemmelsenslår videre fast at målet med internkontrollen er å sikre at lover og
forskrifter følges.Internkontrollenomfatter alt som er innenfor ansvarsområdettil
kommunedirektøren.Alle deler av administrasjonener inkludert, det vil si bådeulike sektorer som
opplæring,barnevernog så videre, og den sentraleadministrasjonen.Den folkevalgtedelen av
kommunener imidlertid ikke inkludert i internkontrollen. Pliktentil å ha internkontroll vil gjeldefor
alle lovpålagteplikter kommunenhar, det vil si all kommunalvirksomhet. Dette betyr at kommunen
etter kommunelovensbestemmelseogsåvil ha plikt til å ha internkontroll med kommunepliktersom
det i dag ikke er knyttet noen internkontrollbestemmelsetil, for eksempelkommuneplikteri
forurensningsloven.
At kommunedirektørener ansvarligfor internkontrollen innebæreren tydeliggjøringav at det å ha
en god internkontroll er et ledelsesansvar.
Ved at ansvaretfor internkontrollen ligger hos den
øversteadministrativeledereni kommunen,og med lik regulering for ulike sektorer,er målet at det
skalblir lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunen.
Samtidiger det ikke meningenat kommunedirektørenselv skalutføre dette eller at det skal
begrensestil sentraladministrasjonen.
Sompå de fleste andre områdermå kommunedirektøren
delegereansvarfor og utførelseav det nærmereinternkontrollarbeidetnedoveri administrasjonen.
Lederav ulike tjenesteområderi kommunenvil typisk få dette ansvaretpå sineområderog igjen
delegerevidere på hensiktsmessigmåte. Samspilletmellom kommunedirektøren,den sentrale
administrasjonenog de ulike tjenesteområdeneer viktig for en helhetlig,risikobasertog tilpassetog
systematiskinternkontroll. Vurderingerav internkontrollen med risikovurderingerog tilpasningermå
gjøresbådepå et helhetligog overordnetnivå og for de ulike tjenesteområdenei kommunen.Ved
delegeringvil lederenav tjenesteområdetfå ansvaretfor oppgaven, samtidigsom
kommunedirektørenfortsatt har det overordneteansvaretfor at kommunenhar en internkontroll
som er i tråd med internkontrollkravet.
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§ 25-1 andre og tredje ledd presisererkraveneog innholdet til internkontrollen.
I § 25-1 andre ledd stilles det krav om at internkontrollen skalvære systematiskog tilpasses
virksomhetensstørrelse,egenart,aktiviteter og risikoforhold. Dette er en sentral del av
internkontrollkravet,og gjelder alle deler av internkontrollen.Med systematiskmenesat arbeidet
med internkontrollen ikke skalværetilfeldig, hendelsesbaserteller spontant.Det må gjøreset
planmessigarbeid,og internkontrollen må være av et slikt omfangog innhold at den med rette kan
kallessystematisk.Internkontrolleni virksomhetenmå følgesopp jevnligog ved behov,slik at det er
fungerendesystemfor løpende internkontrollarbeid.Bestemmelsenstiller ikke krav til en bestemt
systematikk.Målet med det systematiskeinternkontrollarbeideter at brudd på regelverket
forebygges,avdekkesog følgesopp på en hensiktsmessigmåte.
Internkontrollenskalvidere til passesvirksomhetensstørrelse,egenart,aktiviteter og risikoforhold.
Kommunenmå såledesgjøre vurderingerav risikoforholdog andre konkreteog lokaleforhold, og
tilpasseinternkontrollensomfangog innhold ut fra forholdene i sin kommune.Dette vil gjøre
internkontrollarbeidetmer målrettet mot der risikoenog behovet er størst.Det skalgjøreskonkrete
vurderingeri den aktuelle virksomheteneller aktivitet innad i kommunenfor å vurdere hvor
omfattende og hva slagsinternkontroll det er behovfor. Risikovurderingerstår sentralt, og
kommunenmå gjøre en konkret analyseog vurderingav sannsynlighetenfor at regler ikke følges,og
hvilke konsekvenserdette i så fall kan få. Det er viktig med internkontroll der det er høy risiko for at
det skalskje noe feil, og der konsekvenseneav feil er store.
Ensamletrisikovurderingvil til dels bero på mer generellevurderinger,som at noen tjenester,
saksfelteller sektorergenerelthar en større risiko,og til delsvil dette væremer konkrete
vurderingerav forholdenei den enkeltekommune.Vurderingenemå gjøresbådesamletfor
kommunensom helhet og innenfor de enkelte deleneav kommunensvirksomhet.Innenfor enkelte
sektoreri kommunenvil slikevurderingeralltid konkluderemed at det er behovfor internkontroll,
som for eksempelinnenfor barnevern,og opplæring.Men ogsåinnad i slikesektorermå det gjøres
nærmerevurderingerav risiko m.m. innenfor de enkeltevirksomhetereller aktiviteter, for å tilpasse
den konkreteinnretningenog omfangetav internkontrollen på de ulike deleneav virksomheten.
§ 25-1 tredje ledd presisererdet nærmereinnholdet i kommunedirektørensinternkontrollansvar.
Det konkreteinnholdet i kravenemå sesi sammenhengmed bådeførste og andre ledd.
I bokstava er det et krav om å utarbeideen beskrivelseav virksomhetenshovedoppgaver,mål og
organisering.Det krevesen overordnet oversiktover oppgaver,mål og organisering.Inkludert i
kravet om å beskrivekommunensorganiseringliggerå beskrivehvordanansvar,oppgaverog
myndighet er fordelt innad i kommunen,bådesentralt og innenfor de ulike tjenesteområderog
virksomheter.Slikbeskrivelsekan lagespå ulike måter. Det kan for eksempelgjøressom en oversikt
over lederstrukturer,rapporterings- og styringslinjer,delegeringer, funksjonsbeskrivelser
med
beskrivelseav ansvarog oppgaverfor personellinnen et bestemt arbeidsområdeog så videre. Det
kan her ogsåhenvisestil delegeringsreglement
og andre relevantedokumenter.
Bokstavb slår fast at kommunedirektørenmå ha nødvendige rutiner og prosedyrer. Dette vil gjerne
være rutiner og prosedyrersom er konkret tilpassetdet området de skalgjeldefor , og som er
nødvendigfor å sikre regeletterlevelse.Hvasom er nødvendigå etablereav rutiner og prosedyrervil
blant annet måtte bero på en konkret vurdering av blant annet risiko for avvik.Det følger indirekte
av kravet om å ha rutiner og prosedyrerat dissemå gjeldefor virksomheten,gjøreskjent og være
tilgjengelige.I hvilkengrad rutinene og prosedyreneskaldokumenteresi form av skriftliggjøring,vil
følge av dokumentasjonskraveti bokstavd.
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Bokstavc fastslårat internkontrollen skalsikre at avvikog risiko for avvikavdekkes,og at avvikog
risiko for avviksom er avdekket,følgesopp. Dette er kommunedirektørensoppfølgingsplikt.Både
konstaterteavvikog risiko for avvikskalfølgesopp. Alleredeoppståtte feil skalkorrigeres.Samtidig
må kommunedirektørenforebyggeat feil oppstår.Kommunedirektørenmå skaffeoversiktover
områderi kommunenhvor det er fare for manglendeetterlevelseav lover og forskrifter, og sette inn
relevanteforebyggendeog risikoreduserendetiltak for å hindre og forebyggeregelbrudd.Dette må
gjøresut fra bådekortsiktig og langsiktigperspektiv.
Bokstavd fastslårat internkontrollen skaldokumenteresi den formen og i det omfangetsom er
nødvendig.Dokumentasjonskravet
gjelder de ulike deleneav internkontrollen som systemer,
rutiner, instrukserog liknende,samt gjennomføringav konkretekontroller og aktiviteter. Hvasom er
nødvendigmå vurderesut fra målet med internkontrollen,som er å sikreregeletterlevelse,og ut fra
virksomhetensrisikoforhold,størrelse,egenartog aktiviteter. Enhøy risiko for avvikinnenfor et
tjenesteområdevil for eksempeltilsi at kommunenskriftlig dokumentererrutiner og andre
prosedyrer.
Bokstave fastslårat skriftlige prosedyrerog andre tiltak for internkontroll skalevalueresog ved
behovforbedres.Det skalgjøresen evalueringav hvordanden aktuellevirksomhetenjobber med
internkontroll. Evalueringog forbedring er viktig i arbeidet med int ernkontroll for å sikre systematisk
oppfølgingog utvikling som til enhvertid er tilpassetkommunensvirksomhet.Dette vil ogsåbidra til
langsiktiglæring og utvikling i kommunensarbeid med tjenesteytingog med internkontrollen.

3.2 Forholdet til private aktører
Mangekommunerbenytter segav private aktører til å utføre lovpålagteoppgaverfor eksempelfor å
tilby velferdstjenester.Kommunensbruk av private aktører til å utføre lovpålagteoppgaver,kan
reise noen problemstillingerknyttet til hvor langt kommunensinternkontrollplikt strekkersegi slike
tilfeller. Dette er omtalt i Prop.46 L (2017–2018)punkt 23.4.2.
Internkontrollbestemmelseni § 25-1 gir ikke kommunennoen særskilteinternkontrollplikter knyttet
til private aktører.Kommunedirektørensplikt til å ha internkontroll etter dennebestemmelsen
gjelder ikke for aktiviteter som utføres av private aktører.I kommunedirektørens
internkontrollansvaretter § 25-1 liggerdet imidlertid en plikt til å følgeopp private aktører som har
oppdragom å utføre oppgaversom er pålagtkommunenei lov. For slikeoppgavervil kommunen
alltid ha ansvaretfor at innbyggernefår de tjenestenede har krav på uansett om de utfører
oppgavenselveller gjennomprivate. Kommunenkan sette bort utføringenav oppgaven,men ikke
ansvaretfor den. Kommunenmå uansett følgemed på og sikreat innbyggernefår det de har krav
på. Dette kan gjørespå ulike måter. Det kan for eksempelinngåi avtalenkommunenhar med en
privat aktør at den private skalha visserutiner for oppfølgingeller at visselover eller forskrifter skal
følges.Uansettvil det måtte inngåi kommunensinternkontroll, etter ordinær risikovurderingosv.,å
ha rutiner, prosedyrerosv.for å sikre kommunenskontroll med at innbyggernefår det de har krav
på selv om en privat aktører utfører oppgaven.Ny kommunelovforsterker for øvrig kommunens
kontrollmulighetoverfor private utførere ved at kontrollutvalgog revisjongis rett til innsynog
undersøkelseroverfor andre virksomhetersom utfører oppgaverpå vegen av kommunen.Rettener
begrensettil det som er nødvendigfor å undersøkeom kontrakten blir oppfylt. (§ 23-6 og § 24-10).
Internkontrollbestemmelseni § 25-1 gir ikke private aktører en plikt til å ha internkontroll på lik linje
med kommunene.Påenkelte sektorerfinnes det imidlertid i dag sælovgivningsom sier at den som
yter en spesielltjeneste,skaloppfylle krav til internkontroll uavhengigav om det er kommuneneller
en privat aktør som yter tjenesten.Oftest er slikebestemmelserutformet som at både kommuner
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og private aktører som utfører dennetype oppgaver, skalha internkontroll. Kommunenevil i
forbindelsemed avtale med private aktører om utførelseav oppgaver,ogsåkunnestille krav om at
ogsåde private gjennomførerinternkontroll innad i sin virksomhet,dersomdette ikke alleredeer et
lovpålagtkrav. I kommunensinternkontrollansvaretter § 25-1 vil det, som nevnt over, uansettligge
en plikt til å følgeopp private aktører og de avtaler som er inngått.

4 Generelle prinsipper og vurderingerfor særlovgjennomgangen
4.1 Intern kontrollbestemmelser med kommuneplikter
Prop.46 L (2017–2018)slår fast i punkt 23.4.3at særlovgjennomgangen
vil ta utgangspunkti
særlovgivningensinternkontrollbestemmelsermed kommuneplikter,med sikte på at dissei
hovedsakskaloppheves.Hvasom er bestemmelserom internkontroll, og om dissebestemmelsene
knytter segtil kommuneplikterer derfor sentralt i vurderingenav om dette er en type bestemmelser
som skalvurderesi særlovgjennomgangen.
Begge"kriteriene" må væreoppfylt, og de vil her bli
omtalt nærmerehver for seg.
Internkontroll
Reguleringav internkontroll i særlovgivningener i dag utbredt, og det finnes en rekkeulike
bestemmelserom internkontroll. Innholdet i internkontrollbestemmelsenevarierer,og begrepet
internkontroll er ikke alltid brukt. Internkontrollbegrepet kan ogsåha noe ulik betydningog innhold i
ulike sammenheng.
Noen bestemmelserbruker begrepetinternkontroll eksplisitt, for eksempelbarnevernloven § 2-1
andre ledd, sosialtjenesteloven§ 5 og introduksjonsloven§ 24. Andre bestemmelserbruker ikke
begrepeti lovteksten,men stiller krav om at kommuneneller virksomhetenmå ha et systemog/eller
jobbe kontinuerligog systematiskfor å sikreat lov- og forskriftskravblir oppfylt, for eksempel
opplæringsloven§ 13-10 andre ledd. Noenbestemmelserstiller krav om aktiviteter som ofte kan ses
på som internkontrollaktiviteter, for eksempelkrav om å kartleggerisiko, dokumentasjonskrav,
krav
om evaluering og forbedringmed mer. M angeav internkontrollbestemmelsenei særlovgivningen
har ogsåkrav om arbeid med kvalitet, som for eksempelkrav om at virksomhetenmå sørgefor at
arbeidstakeremedvirkerslik at kunnskapog erfaring utnyttes.
I vurderingenav om en bestemmelseskalansesfor å væreen internkontrollbestemmelse,er det i
særlovgjennomgangen
lagt til grunn at det ikke er avgjørendeom den enkelte bestemmelsen bruker
begrepetinternkontroll. Dersombegrepeter brukt, er det uproblematiskå slå fast at bestemmelsen
er en internkontrollbestemmelse.Dersombestemmelsenikke bruker begrepetinternkontroll, må
det bero på en tolkning av bestemmelsenom denneskalanseså væreen
internkontrollbestemmelseog dermed inngåi særlovgjennomgangen.
I vurderingenmå det blant
annet seshen til formålet med bestemmelsen,hvilke krav til aktiviteter og tiltak som bestemmelsen
stiller krav om, og omtale i den aktuelle lovensforarbeider.Ogsåbestemmelsersom har krav om
aktiviteter som kan sespå som elementerav internkontroll, bør være inkludert i
særlovgjennomgangen.
I vurderingenav hva som er en internkontrollbestemmelse,er det nærliggendeå se på hvordan
begrepetinternkontroll brukesi kommunelovenav 1992,i ny kommunelovog i særlovgivningen.I
1992-loven brukesbegrepet"betryggendekontroll" om internkontroll. I ny kommunelovbrukes
begrepetinternkontroll i loven samtidigsom loven inneholderen rekke aktiviteter og krav som er en
del av internkontrollen.Dette er det gjort nærmererede for i punkt 3.1. Bestemmelseri
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særlovgivningensom inneholdernoen av de kraveneeller aktivitetenesom er nevnt i
internkontrollbestemmelseni ny kommunelov,er en type internkontrollbestemmelsesom skalinngå
i særlovgjennomgangen.
Enfellesnevnerfor bestemmelsenei særlovgivninge
n er at de stiller opp regler for å sikre at
virksomhetenetterlever andre plikter pålagti sammelov. Bestemmelsenefastslårsom regel at
kommuneneller virksomhetenskalha en form for kontroll for å sikreat de utfører oppgavenesinei
samsvarmed krav fastsatt i lov eller medholdav lov. Noen lover har ytterligere bestemmelserom
dokumentasjonskravog liknende,og mangelover har ogsåen forskriftshjemmel.
Forskrifteneom internkontroll inneholderofte detaljerte bestemmelserom formål, virkeområde,
definisjon av internkontroll, innholdet i internkontrollen og dokumentasjonskrav.
Éndefinisjonav
internkontroll som er brukt i flere forskrifter, er at internkontroll er «systematisketiltak som skal
sikre at virksomhetensaktiviteter planlegges,organiseres, utføresog vedlikeholdesi samsvarmed
krav fastsatt i eller i medholdav lov om ….».
Engjennomgangav internkontrollbestemmelsermed kommuneplikteri særlovgivningen,viserat
bestemmelsenei hovedsakstiller krav om følgendeinternkontrollaktiviteter:
Krav om at det må etableres et system for å sikre etterlevelse av lover og forskrifter
Dokumentasjonsplikt
Beskrivelse av hovedoppgaver,mål, organiseringi virksomheten
Sørgefor at arbeidstakerehar tilstrekkelig kunnskapog ferdigheter innenfor aktuelle fagfelt
og om internkontrollsystemet
Sikre at arbeidstakerehar tilgang til aktuelle lover og forskrifter
Sørgefor at arbeidstakeremedvirker slik at kunnskapog erfaringer utnyttes
Sørgefor å gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere eller pårørende til f orbedring av
tjenestene
Skaffeoversikt over risikoområder
Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere, forbedre prosedyrer, instrukser, rutiner el ler andre
tiltak for å avdekke, rette opp og forebyggeovertredelser av lovgivning
Systematiskovervåkningog gjennomgangav internkontrollen
Bestemmelsenei særlovgivningeninneholderaltsåmye av de sammekravenetil
internkontrollaktiviteter som i ny kommunelov,selvom formuleringenekan værelitt ulike.
Bestemmelsermed elementersom finnes i listen over, bør inngåi særlovgjennomgangen.
Kommuneplikt
Begrepetkommunepliktbrukesher som et begrepfor å beskrivede plikter som er rettet mot
kommunensom kommune. Påden annenside har man aktørplikter som er plikter kommunenhar på
lik linje med enhverannensom driver en type virksomhet.Typiskeaktørplikter er for eksempel
plikter som gjelder for alle arbeidsgivereeller for alle som behandlerpersonopplysninger.Ny
internkontrollbestemmelsei kommunelovenskalikke erstatte internkontrollbestemmelsermed
aktørplikter.
Det er som regel ikke tvilsomt om en pliktbestemmelseer en kommuneplikteller aktørplikt. I enkelte
tilfeller kan det imidlertid væremer uklart eller det kan være ulike oppfatningerav spørsmålet.Det
er derfor behovfor en nærmere forklaring av hvordanbegrepetkommunepliktskalforståsi denne
sammenheng.
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Begrepetkommunepliktbrukesverkeni kommuneloven av 1992 eller i ny kommunelov.Ved bruken
av begrepetkommuneplikti forbindelsemed omtale av særlovgjennomgangen,
er det i Prop46 L
(2017–2018)og i NOU2016:4sagtlite om hva som ligger i begrepenekommunepliktog aktørplikt.
I særlovgjennomgangen
er det lagt til grunn at det ikke er grunn til å tolke kommunepliktbegrepet
annerledesi særlovgjennomgangen,
enn slik det har blitt forstått i tilknytning til kommuneloven.Det
skalderfor her seesnærmerepå hvordanbegrepetkommuneplikttidligere er brukt.
Begrepenekommunepliktog aktørplikt ble først ble tatt i bruk og forklart av tilsynsutvalgeti NOU
2004:17Statlig tilsyn med kommunesektoren
. Begrepeneble gjengitt i Ot.prp. 97 (2005–2006)og
tatt i bruk i forbindelsemed innføringenav regleneom tilsyn i kapittel 10 A i kommunelovenav
1992.Det er nærliggendeat begrepeneskalforståspå sammemåte i forbindelsemed
særlovgjennomgangen
som de tidligere har blitt forstått og omtalt i forbindelsemed tilsynsreglenei
kommuneloven.Begrepenesbetydningi tilsynssammenheng
er derfor relevant.Det følger av § 60 a
andre ledd i kommunelovenav 1992 at regleneom tilsyn i kommunelovener avgrensettil tilsyn med
" plikter som bare er pålagtkommuneneeller fylkeskommunene"
. I merknadtil dennebestemmelsen
(Ot.prp. 97 (2005–2006)side63) er dette forklart med at virkeområdetfor kapittel 10 A er avgrenset
til tilsyn med plikter som bare er pålagtkommuner og fylkeskommuner,og som er pålagtdissei
egenskapav at de er lokalefolkevalgteorganer.Dissepliktene er i merknadenbeskrevetsom de
genuinekommunepliktene.Det er videre presisert at regleneikke gjelder tilsyn med at kommunen
eller fylkeskommunenetterlever regler som retter segmot alle som driver en aktivitet eller tilbyr en
tjeneste.I NOU2004:17s. 99-100 er det blant annet uttalt at kommunenkan være pålagtoppgaveri
lovgivningeni egenskapav å være en kommuneog at dette er plikter som kun er pålagtkommunene
i egenskapav å være folkevalgteorganer.Videresiesdet at dette kan karakteriseressom de genuine
kommunepliktene.I den nærmereomtalen av bruken av begrepetsiesdet at det i kommunepliktene
kan liggebådeet sørge-for-ansvar,rett til å drive myndighetsutøvelseog plikt til å drive selve
tjenesteproduksjonen.
Ny kommunelov§ 30-1 videreførerbestemmelsenei § 60 a i kommunelovenav 1992,og har en
tilsvarende formuleringog begrepsbruk. I merknaden til § 30-1 (Prop.46 L (2017–2018)side 419)
forklaresbegrepsbrukenslik:
Reglenei kapittel 30 gjelderfor tilsyn med kommunepliktene.Med kommunepliktermenesplikter
som er pålagtkommuneneeller fylkeskommunenesom forvaltningsorgan,for eksempelplikt til å
yte tjenestertil befolkningeneller ansvarfor en oppgave.Reglenegjelderuavhengigav hvordan
kommunenorganiserersegfor å løsesineplikter. Tilsynsmyndigheten
fører altsåtilsyn med det
faktisketjenestetilbudeteller utførelsenav kommunenslovpålagteoppgaveuavhengigav om
tjenestenytes eller oppgavenløsesi regi av kommunenselv,gjennomavtalemellomprivateeller
gjennominterkommunaltsamarbeid.
Det er lagt til grunn at det sentralei vurderingenav om en pliktbestemmelseer en kommuneplikt
eller aktørplikt, er om den aktuelleplikten er en plikt som bare gjelder for kommunerog om den
aktuelleplikten er pålagtkommunenei egenskapav at kommuneneer lokale,folkevalgteorganer.
Kommunenekan selvvelgehvordande innretter segfor å løseen lovpålagtoppgave.Mange
kommunerhar for eksempelinnenfor velferdstjenestervalgt å løsesineoppgaverved å inngå
avtaler med private eller ideelle tjenesteytere.At kommunene benytter kontrakter med private eller
ideelle aktører for å løsesinelovpålagteoppgaverendrer ikke ansvarsforholdetog kommunens
lovpålagte plikt til å yte tjenesteneller utføre oppgaven.Det blir dermedikke relevant for
avklaringenav kommunepliktbegrepetom det er mangeprivate eller ideelle aktører som utfører
oppgaven.Skillet mellom hva som er kommuneplikterog hva som er aktørplikter påvirkesikke av om
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eller hvor stort innslagav private aktører som på det aktuelletidspunkt f innespå det aktuelle
området. Det sentraleer hvem den aktuelleplikten er lagt til.

4.2 Hovedprinsippet om å oppheve særlovbestemmelser
Ved gjennomgangenav hver enkelt internkontrollbestemmelseer utgangspunktetat det skalgjøres
en vurdering av om bestemmelsenskaloppheves.Dette hovedprinsippetfor særlovgjennomgangen
om å i hovedsakoppheveinternkontrollbestemmelseri særlovgivningenfremkommer,som tidligere
omtalt, klart av forarbeidene.I Prop.46 L (2017–2018)i punkt 23.4.3siesdet at
" Særlovgjennomgangen
vil ta utgangspunkti særlovgivningens
regler om internkontroll med
kommuneplikter,med sikte på at dissei hovedsakskaloppheves.".Videresiesdet blant annet at
" Departementetmener det er sværtuheldigom man skulleinnføre en ny, detaljert
internkontrollbestemmelseuten å få opphevetdet mesteav særlovgivningens
bestemmelserom
internkontroll". Målet med særlovgjennomgangen
er altså at internkontrollbestemmelsermed
kommuneplikteri særlovgivningenskalopphevesså langt det er mulig, slik at det blir
kommunelovensinternkontrollbestemmelsesom regulererinternkontrollen.Dette blir således
utgangspunktetfor vurderingenav de enkelte bestemmelsene.
For å avvikefra utgangspunktetom å oppheveen bestemmelse,må det i henholdtil Prop.46 L
(2017–2018),punkt 23.4.3,foreliggeet "særskiltog begrunnetbehov" for å beholdeen regulering
om internkontroll i særlovgivningen.Dette vil gjeldeuansett om det er hele eller deler av en
internkontrollbestemmelsesom vurderesopprettholdt. Bareunntaksvisvil det foreliggeslikesærlige
grunner.I forarbeidenevisesdet til to eksemplerpå grunnerfor å beholdereguleringom
internkontroll i særlovgivning
en. Det er "reguleringknyttet til private aktører som yter tje nester på
vegneav kommunen"og "særskiltekrav knyttet til EU-direktiver eller andre internasjonale
forpliktelser". Videreunderstrekesdet at regulering" i så fall bør begrensestil bestemmelser som
kommer i tillegg til det som er regulert i kommunelovenslik at dobbeltreguleringunngås" .
I tillegg har Stortingetfastslått at forskrift om ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og
omsorgssektorenmed tilhørendehjemler ikke skalinngåi særlovgjennomgangen.
Senærmere
omtale av dette i punkt 5.4 nedenfor.
Innenfor disseprinsippeneog rammenemå det vurderesog begrunneskonkret hva som eventuelt
kan tilsi en fortsatt internkontrollreguleringi særlovgivningen. Dette vil gjerneværespesifiktfor den
enkelte sektorenog lovområdet.Resultatetav slikevurderingerog begrunnelsermå i en samlet
vurderingveie tyngre enn hensynenebak hovedprinsippetom opphevingav eksisterende
bestemmelser.Ensærregulering av internkontroll i egenlov eller forskrift må altsåbegrunnesgodt. I
gjennomgangenav særlovgivningeni punkt 5 nedenforhar det blitt gjort en slik konkret vurderingav
eventuellegrunner for å beholdenoe reguleringom internkontroll opp mot hensynet bak
hovedprinsippetom oppheving.Det har vært et mål at en eventuellgjenståendereguleringskullebli
så begrensetsom mulig og at dobbeltreguleringskulleunngåsi størst mulig grad. Somen del av
dette har det ogsåblitt vurdert hvilke konsekvense
r det vil ha å erstatte internkontrollbestemmelsen
med internkontrollkraveti kommuneloven– sammenlignetmed konsekvenserav andre aktuelle
alternativer.EU-direktiver eller andre internasjonaleforpliktelser har ikke fremkommetsom noen
aktuell grunn for særreguleringi denne gjennomgangen.Spørsmålknyttet til private aktører dukket
opp i ulike varianter og vil omtalesnærmerei punkt 4.6 og under den konkretegjennomgangenav
aktuellebestemmelser.
For de tilfellene der det har vært aktuelt å beholdenoe reguleringav internkontroll i
særlovgivningen,har det i gjennomgangenvært viktig å se helhetlighvordandette i så falle skulle
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være.Av hensyntil likhet og forenklingi lovverket,er det en fordel om like eller lignende typetilfeller
regulereslikt. Der det er mulig, og ikke andre hensynsom tilsier noe annet, er det et mål å bruke like
formuleringerog lik reguleringsmåtepå sammenlignbare tilfeller. Dette vil gjøre lovtolkningog
lovanvendelsenenklere.
Entilsvarendevurderingsom her er gjort, må ogsåfor fremtiden gjøresdersomdet skalvurderes
reguleringav internkontroll på enkelteområder.Utgangspunktetnå er at det ikke er behovfor
ytterligere reguleringav internkontroll med kommuneplikter, da kommunelovenregulererdette.

4.3 Henvisningsbestemmelser
Når internkontrollbestemmelseri særlovenoppheves,vil kommunelovenregulerekravet til
internkontroll. Rettsligsett vil det derfor ikke værenødvendigmed noen omtale av internkontroll i
særlovgivningen
. Kommunelovensbestemmelser om internkontroll gjelder for all kommunal
virksomhet. I særlovgjennomgangen
har det likevel oppstått spørsmålom å ta inn bestemmelseri
særlovenmed en ren henvisningtil internkontrollkraveti kommuneloveni de tilfeller der
internkontrollkravetetter særlovgivning
en skaloppheves.
Utgangspunktetfor særlovgjennomgangen
har vært at henvisningsbestemmelser
ikke skaltas inn i
særlovgivningen,da det ikke er ønskeligeller nødvendigat man i én lov henviserog uttrykkelig sier
at bestemmelseri en annenlov gjelder.Genereltansesikke dette som god lovgivningsteknikk.Det
rettslige kravet til internkontroll vil uansettvære det sammeenten man har en slik bestemmelse
eller ikke. Det kan ogsåskapetolkningstvildersomen henvisningsbestemmelse
bruker andre
formuleringerenn det det henvisestil. Viderekan det skapeuklarhet dersomdet noen steder er en
slik henvisningog andre steder ikke. Det vil kunneoppstå usikkerhetom en slik forskjell har noen
rettslig betydning.
Påden annenside kan en henvisningsbestemmelse
ha en visspedagogiskverdi. Informasjonom
internkontrollkraveti kommunelovenvil imidlertid uansettkun gis på annet vis som for eksempeli
en veiledere.l.
Henvisningsbestemmelser
har, så langt det har vært mulig, ikke blitt tatt inn i særlovgivningder
kommunelovensinternkontrollkravskalgjelde.Påenkelte områderer det likevelforeslått å ta inn
henvisningsbestemmelser.
Dette er delsbegrunneti særskiltebehov for enkeltesektorereller lover,
og dels er det begrunnetmed et ekstrastort pedagogiskbehovder det t idligerehar vært en tydelig
eller omfattende internkontrollbestemmelse.Å ta ut en slik eksisterendebestemmelseom
internkontroll har på enkelteområdermedført et særligbehovfor å synliggjøreat det fortsatt
eksistererkrav om internkontroll og for å visehvor reguleringenav dette står.
Det understrekesat der hvor det er tatt inn en slik henvisning,så er dette en ren pedagogisk
bestemmelsesom ikke har noen rettslig betydning.
Slikehenvisningsbestemmelser
er formulert som rene henvisninger,slik at det skalværehelt klart at
selveinternkontrollkravetkun reguleresav kommunelovenog at det ikke finnesnoen "tilleggskrav"
eller "tilleggsformuleringer"i henvisningsbestemmelsen.
I den utstrekningdet har vært mulig har
ogsåeventuellehenvisnings
bestemmelserblitt utformet mest mulig likt.
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4.4 Forskriftshjemmel
I Prop.46 L (2017–2018)er det sagtat forskriftshjemmelfor internkontrollkravi kommuneloven
generelt ikke er ønskelig,men at dersomdet er særligebehov for det kan det væreaktuelt å ta inn
en forskriftshjemmeli særlovgivningen.
Det har ikke kommet frem noen særligebehovsom tilsier innføring av noen ny forskriftshjemmeli
denne omgang.Det blir derfor ikke foreslått noen slikeforskriftshjemleri dette høringsnotatet.

4.5 Kvalitetsforbedri ng og lignende krav
Forarbeidenetil ny kommunelov,bådeNOU2016:4og Prop. 46 L (2017–2018),klargjørat enkelte
elementerfra dagensinternkontrollreguleringikke bør videreføresverkeni kommuneloveneller i
annet regelverksom en del av lovkravom int ernkontroll. Dette er bestemmelsersom krav til
kvalitetsarbeid, krav om at kommunenebenytter kvalifisertpersonellog sørgerfor opplæringog
kompetanseutvikling,og det er bestemmelserom ansattestilgangtil regelverkog krav om å holde
segoppdatert på regelverk.Someksemplerpå bestemmelserom kvalitetsarbeid er krav om å sørge
for at arbeidstakernemedvirker,å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter,tjenestemottakereog
pårørende, og krav om å sørgefor at virksomhetenarbeidersystematiskfor kvalitetsforbedring.
Forarbeideneleggertil grunn at slikebestemmelserhører mer hjemmesom en del av kommunens
generellestyringog ledelse,og at slikeføringer ikke bør inkluderesi et lovkravom internkontroll i
kommuneloven.(seNOU2016:4 side 309 og Prop. 46 L (2017–2018)side 274-275).
I Prop.46 L (2017–2018)påpekesdet imidlertid også"at noen av disseelementenealleredeer
omfattet av enkelteordinærepliktregler i særlovgivningen.Dette kan værekrav om kvalifikasjoner,
brukermedvirkningog li knende.Slikepliktbestemmelservil gjeldesom før."
Forarbeideneomtaler såledesto varianterav dennetype bestemmelser;krav som er en del av
internkontrollreguleringenog som i hovedsakbør opphevesog krav som er omfattet av ordinære
pliktregler i særlovgivningenog som i utgangspunktetvil gjeldesom før.
Utgangspunkteti særlovgjennomgangen
har vært at internkontrollbestemmelsersom inneholder
denne type krav skaloppheves. De skalikke erstattesmed noe annet enn den generelle
internkontrollbestemmelseni kommuneloven.Kunhelt unntaksviskan dennetype krav blir stående,
og det må i så fall begrunnessærskilt.
I arbeidet med særlovgjennomgangen
har det ved vurderingenav enkelte bestemmelserblitt reist
spørsmålom konkretekrav er en del av en internkontrollregulering,eller om det er en del av andre
særskiltepliktregler. Dette kan værevanskeligegrensespørsm
ål som krever konkretevurderinger.Et
generelt utgangspunkter at dersomslikekrav direkte inngåri en internkontrollbestemmelsei
gjeldenderegulering,er utgangspunktetat den skaloppheves.For andre reguleringsmåterder slike
krav fremstår som mer separate krav uten direkte tilknytning til et internkontrollkrav,er det
vanskeligereå si generelt at den må oppheves.For helt selvstendigekrav av dennetype, som altså
ikke er knyttet til internkontrollkrav,er det antakeligmer nærliggendeå si at det ikke er en
forventningom å opphevedissei særlovgjennomgangen.
For øvrigvil det alltid værerelevant å vurdere hvorvidt denne type krav virkeligtrengsved sidenav
et genereltkrav om internkontroll. Dersomdet bådefinnes kvalitetskravi en
internkontrollbestemmelseog det finnesen egenpliktbestemmelsemed tilsvarendekrav, er det
ikke behovfor beggedeler. Eninternkontrollbestemmelsevil uansett innebæreet generelt krav om
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internkontroll for å sikreat alle plikter i lover og forskrifter overholdes.Det er unødvendigog en
form for dobbeltreguleringå ha det beggesteder.

4.6 Private aktører
Sombeskrevetforan i punkt 3.2, vil kommunernoen gangerbruke private aktører enten ved at de
kjøper tjenester eller ved at de overlater oppgavertil private aktører. Kommuneneslovpålagte
oppgavervil fortsatt være kommunensansvarselvom den velgerå la private helt eller delvisutføre
dette. (I dennesammenhengmenesbåde ideelle og andre private aktører når vi bruker begrepet
private aktører.)Kommunensinternkontrollansvarvil da inkluderemåten kommunenselvbruker
private aktører og gjennomdet sikrer at plikter som er pålagtkommuneneoverholdesuansettom
kommunenutfører oppgaveneselveller overlater dem til private. Her vil et sentralt punkt gjerne
være den avtalenkommunenhar inngått med den private aktøren.
Kommunelovenpåleggerikke den private aktørennoe krav om å ha internkontroll. Et krav om
internkontroll kan eventuelt følgeav avtalemed kommuneneller det kan følgeav bestemmelsei
særlovgivningen.Dersomsærlovgivningenhar bestemmelsersom påleggerprivate aktører et
internkontrollkrav, vil dette i utgangspunktetikke berøresav særlovgjennomgangen
så lenge
bestemmelsenkun gjelder private. Dersomprivate aktører er omfattet av sammeregelverk om
internkontroll som kommunene,må det imidlertid gjøresnoen særskiltevurderinger.Dette vil være
tilfelle dersomfor eksempelkrav i særlovgivningenom internkontroll er utformet som en felles
bestemmelseder bådekommunerog private aktører som ut fører dennetype oppgaver, skalha
internkontroll. Spørsmåleti særlovgjennomgangen
blir da hvordanman kan endre bestemmelsen
slik at kommunener omfattet av kommunelovenskrav om internkontroll samtidigsom de private
aktører fortsatt skalha et internkontrollkrav.
I Prop.46 L (2017–2018)er sliketilfeller nevnt som eksempelpå situasjonerder det kan væreaktuelt
å ikke bare oppheveinternkontrollbestemmelsen,men å ha en særskiltbestemmelseom
internkontroll i særloven.Det er ikke meningenat særlovgjennomgangenskalresulterei en
svekkelseav krav til private aktører.
Utgangspunktetfor særlovgjennomgangen
har såledesvært at private aktører som i dag er omfattet
av et krav om internkontroll, fortsatt skalværedet. Mens private aktører som i dag ikke er omfattet
av et krav om internkontroll, heller ikke skalfå det gjennomdennesærlovgjennomgangen.
Særlovgjennomgangen
tar såledesikke sikte på å gjøreendringeri situasjonenfor private aktører
her. Der det i dag ikke gjelder noen krav om internkontroll for private, vil en innføringav dette
eventuelt gjøresi egneprosesserder helheteni et slikt forslagutredes.
For interkontrollbestemmelsersom i dag gjelder bådekommunenog private og som skaloppheves,
er det vurdert hvordandet kan sikres at et krav om internkontroll fortsatt gjelder for private aktører.
Dette kan gjørespå ulike måter som bl.a. vil væreavhengig av hvordaneksisterendereguleringer
utformet. Er det en egenbestemmelserettet mot private og eventuelt andre ikke-kommunale
aktører, vil denne kunnegjeldesom før og fortsatt sikre at ogsåprivate har et krav om
internkontroll. Er det derimot én bestemmelsesom har krav om internkontroll rettet mot både
kommunenog andre tjenesteyterepå det aktuelleområde,vil en opphevingav dennemåtte følges
opp med en egenreguleringfor private eller andre tjenesteytere.Dette kan for eksempelgjøresved
en henvisningtil at internkontrollkraveti kommunelovenskalgjeldepå tilsvarendemåte for
private/andre aktører/tjenesteytere.
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4.7 Hjemler for tilsyn med internkontroll
I ny kommunelover det ikke tatt inn noen egenbestemmelseom tilsyn med internkontroll. Det er
fortsatt slik at dersomdet skalførestilsyn med kommunensinternkontroll på ett område,må
særlovensom hjemler tilsyn ogsåha en henvisningtil at tilsynshjemmeleninkluderer
internkontrollkraveti kommuneloven.Dette er omtalt i Prop.46 L (2017–2018)på side 278. Der det i
dag er henvisttil en internkontrollbestemmelsei særlovgivningensom oppheves,må det tas inn en
henvisningtil ny kommunelov§ 25-1. Dette er tekniskeendringer som er en konsekvensav de
endringenesom gjøresmed internkontrollbestemmelsene.
Endringeri tilsynshjemleri de aktuelle særloveneer tatt inn i forslagenetil lovendringeri dette
høringsnotatet kapittel 9.

5 Gjennomgangav de enkelte bestemmelseri lover og forskrifter
5.1 Innledning
I dette kapitlet gjennomgåsaktuelle lover og forskrifter for hvert departementmed vurderingerog
konkreteendringsforslag.
I tillegg omtales,under de enkelte departementene,bestemmelsersom har vært vurdert i
særlovgjennomgangen
men hvor det ikke foreslåsendringer, og bestemmelsersom har vært eller vil
bli vurdert i andre prosesser.
For øvrigvisestil kapittel 8 for lovendringsforslag,kapittel 9 for forslag til endringeri forskrifter og
kapittel 10 for skjematiskoversiktover lover og forskrifter det foreslåsendringeri.

5.2 Arbeids- og sosialdepartementet
5.2.1

Sosialtjenestelovenmed internkontrollforskrift

5.2.1.1 Gjeldenderett
Arbeids- og velferdsforvaltningenbestår av den statligeArbeids- og velferdsetatenog de deleneav
kommunenstjenester som inngåri de felles lokalekontorene. Dissetjenesteneer kommunens
oppgaveretter lov 18. desember2009nr. 131 om sosialetjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen(sosialtjenesteloven)og eventuelt andre av kommunenstjenester partene har
avtalt å leggetil kontoret. Driften av NAV-kontoret er et fellesansvar,men stat og kommunehar
likevel et selvstendigansvarfor sinetjenester.
I henholdtil sosialtjenestelovenskalkommunenføre internkontroll for å sikre at virksomhetog
tjenester etter loven kapittel 4 er i samsvarmed krav fastsatt i eller i medholdav lov eller forskrift,
se loven § 5. Dissetjenesteneer stønadtil livsopphold,opplysningråd og veiledning, midlertidig
botilbud, kvalifiseringsprogram
og individuell plan. Det følger av bestemmelsenat kommunenmå
kunne gjørerede for hvordanden oppfyller plikten til å føre internkontroll.
I forskrift 19. november2010 nr. 1463 om internkontroll for kommuneni arbeids- og
velferdsforvaltningen(forskrift om internkontroll i kommunaltNAV)er det gitt nærmere
bestemmelserom innholdet i plikten til å føre internkontroll etter sosialtjenesteloven§ 5.
Internkontroll er i forskriften definert som systematiske tiltak som skalsikreat virksomhetens
aktiviteter planlegges,organiseres,utføres og vedlikeholdesi samsvarmed krav fastsatt i eller i
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medholdav sosialtjenesteloven,se forskriften § 3. Internkontrollenskali henholdtil forskriften § 5
dokumenteres i den formen og det omfangetsom er nødvendigpå bakgrunnav virksomhetensart,
aktiviteter, risikoforholdog størrelse.Innholdet i internkontrollen er detaljert regulert i § 4. Blant
annet er det et krav om at internkontrollen skaltilpassesvirksomhetensstørrelse,egenart,
aktiviteter og risikoforholdog ha det omfangetsom er nødvendigfor å etterleve krav fastsatt i eller i
medholdav sosialtjenesteloven.
5.2.1.2 Vurderinger og forslag
Departementetforeslårat sosialtjenesteloven§ 5 om internkontroll og forskrift om internkontroll i
kommunaltNAVoppheves.
Enforutsetningfor å innta en ny og mer omfattende bestemmelseom internkontroll i
kommunelovener at særlovgivningens
bestemmelserom internkontroll oppheves,med mindre det
foreliggeret særskilt og begrunnetbehovfor å beholdeslikebestemmelser.Etter departementets
vurderingforeliggerdet ikke et slikt behovfor å videreførebestemmelserom internkontroll i eller i
medholdav sosialtjenesteloven.Den nye internkontrollbestemmelseni den nye kommuneloven
stiller i mindre grad detaljerte krav til internkontrollen enn det som er tilfelle i særlovgivningenden
skalerstatte. Videreliggerdet til grunn for særlovgjennomgangen
at det er elementeri
sektorlovgivningensom det ikke er nødvendigå videreføresom et lovkravi en
internkontrollbestemmelse,for eksempelkrav om kvalifisertpersonell,tilgangtil regelverkfor
ansatteog krav om brukermedvirkning,se punkt 4.5.
Departementeter av den oppfatningat det ikke foreliggernoen særliggrunn til å videreføresærlige,
detaljerte internkontrollreglerpå sosialtjenesteområdet.Det vil ogsåværei tråd med Stortingets
forutsetningerog målet om enklereog mer helhetliginternkontrollregelverk,at regleneopphevesog
erstattesav internkontrollbestemmelseni ny kommunelov.Et mer samordnetog forenklet regelverk
om internkontroll vil etter departementetsvurderingbidra til å styrke kommunensint ernkontroll
med tjenester etter sosialtjenesteloven.I henholdtil kommuneloven§ 25-1 andre ledd skal
internkontrollen væresystematiskog tilpassesvirksomhetensstørrelse,egenart,aktiviteter og
risikoforhold.De vesentligeelementeri internkontrollen er tatt inn i § 25-1 tredje ledd.
Kommunelovensbestemmelseom internkontroll ivaretar dermedde vesentlige elementenei
dagenssosialtjenestelov§ 5 med forskrift.
Gitt at NAV-kontorenehar det særpregetat de bestårav en statlig og en kommunaldel, mener
departementetat det av pedagogiskehensyner viktig at kravet til internkontroll synliggjøresi
sosialtjenesteloven.Departementetforeslårderfor at bestemmelseni sosialtjenesteloven§ 5
erstattesav en bestemmelsesom visertil plikten til å føre internkontroll i kommuneloven.
Ved opphevelseav sosialtjenesteloven§ 5 om internkontroll, og forskrift gitt i medholdav
bestemmelsen,vil kommunelovenregulerekravet til internkontroll på sosialtjenesteområdet.Den
nye bestemmelsenom internkontroll i kommunelovenpåleggerkommunenen plikt til å føre
internkontroll med administrasjonensvirksomhet,det vil si alle deler av administrasjonenPliktentil
å føre internkontroll på sosialtjenesteområdetvil dermed ikke lengerværebegrensettil virksomhet
og tjenester etter sosialtjenestelovenkapittel 4, men omfatte alle plikter kommunenhar etter loven,
herunder kapittel 3 om blant annet generellforebyggendevirksomhetknyttet til levekår,samarbeid
med andre deler av forvaltningenog frivillige organisasjoner,medvirkningtil å skaffeboliger til
vanskeligstiltepersonerog plikt til å utarbeideberedskapsp
lan.
Sentralti kommunelovensnye internkontrollbestemmelseer risikovurderingerog at kommunenmå
gjøre en konkret vurderingav sannsynlighetenfor at regler ikke følgesog konsekvenserav eventuell
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svikt. Vurderingeneskalgjøressamletfor kommunensom helhet og innenfor de enkeltedeleneav
kommunensvirksomhet.De sosialetjenesteneer samfunnetssistesikkerhetsnettog blant de mest
grunnleggendevelferdstjenestene,noe som gjør at konsekvenserav feil vil værestore. Det vil derfor
alltid værebehov for internkontroll med virksomhetetter sosialtjenesteloven.Innretningenog
omfangetav internkontrollen må likevel vurderesog tilpasseskonkret.
I henholdtil sosialtjenesteloven§ 6 har kommunenansvarfor nødvendigopplæringav kommunens
personelli arbeids- og velferdsforvaltningen.Det liggertil grunn for særlovgjennomgangen
at slike
elementeri internkontrollreguleringikke skalvidereføresfordi det hører mer hjemmesom en del av
kommunensgenerellestyringog ledelse.Departementethar vurdert om bestemmelsensom følge
av dette skaloppheves,men er av den oppfatningenat bestemmelsenhar en selvstendigbetydning
som gir grunn til å videreføreden. Etter departementetsvurderinginnebærerbestemmelsenen
viktig klargjøringog understrekingav kommunensansvarfor opplæringi NAV-kontoret, som består
av en statlig og en kommunaldel. Departementetforeslår derfor ingenendringeri denne
bestemmelsen.

5.3 Barne- og likestillingsdepartementet
5.3.1

Barnevernlovenmed internkontrollforskrift

5.3.1.1 Gjeldenderett
Dagens regler om kommunensplikt til internkontroll fremgårav barnevernloven§ 2-1 andre ledd.
Bestemmelsenlyder slik:
Kommunenskalha internkontrollfor å sikreat kommunenutfører oppgavenesinei samsvarmed
krav fastsatti lov eller i medholdav lov. Kommunenmå kunnegjørerede for hvordanden
oppfyllerkravettil internkontroll.Departementetkani forskrift gi nærmerebestemmelserom
internkontroll.
Forskrift14. desember2005nr. 1584om internkontroll for kommunensoppgaveretter lov om
barneverntjenestergir utfyllende bestemmelserom innholdet i plikten til internkontroll.
5.3.1.2 Vurderinger og forslag
Bestemmelsenom kommunensplikt til å ha internkontroll
Internkontroll er et sentralt virkemiddelfor kommunensstyringav barnevernområdet.
Internkontroll skalforebyggesvikt og uheldigehendelserog bidra til at kommunenlærer av de feil
som skjer slik at de ikke gjentas.Godinternkontroll kjennetegnesav systematisketiltak som skal
sikre at barneverntjenestensaktiviteter planlegges,organiseres,utføres og vedlikeholdesi samsvar
med krav fastsatt i eller i medholdav lov. Tilsynmed det kommunalebarnevernettyder på at
ledelseni mangekommuneri for liten grad følger opp sine barneverntjenestergjennomslikeformer
for overordnetog systematiskplanleggingog kontroll. Dette er bl.a. omtalt i Prop. 73 L (2016–2017)
Endringeri barnevernloven(barnevernsreform).
Etter barne- og likestillingsdepartementetsvurderingvil et mer samordnetog forenklet regelverkom
internkontroll bidra til å styrke kommunensint ernkontroll med barnevernet.I henholdtil
kommuneloven§ 25-1 andre ledd skalinternkontrollen væresystematiskog tilpassesvirksomhetens
størrelse,egenart,aktiviteter og risikoforhold.De vesentligeelementeri internkontrollen er tatt inn i
tredje ledd, og kommunelovensbestemmelseom internkontroll ivaretar dermed de vesentlige
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elementenei dagensbarnevernlov§ 2-1 andre ledd med forskrift. Samtidiger det av pedagogiske
hensynviktig at kravet til internkontroll synliggjøresi barnevernloven.
Barne- og likestillingsdepartementetforeslårderfor at bestemmelseni barnevernloven§ 2-1 andre
ledd erstattesav en bestemmelsesom henvisertil plikten til å føre internkontroll i kommuneloven§
25-1. Vi foreslårsamtidigat forskrift 14. desember2005nr. 1584om internkontroll for kommunens
oppgaveretter lov om barneverntjenesteroppheves.Det er ikke behov for å beholdedagens
forskriftshjemmeli den nye henvisningsbestemmelsen.
Internkontrollbestemmelsener blant de lovkravenesom fylkesmannenkan føre tilsyn med etter
barnevernloven§ 2-3b. Vedå beholde§ 2-1 andre ledd som en henvisningsbestemmelse
vil det ikke
være behovfor å endre tilsynsbestemmelsen,
selvom kravet til internkontroll følger av
kommuneloven.
Det kan bli aktuelt å vurdere en ny forskriftshjemmelpå et seneretidspunkt, men det vil væreen
forskriftshjemmelsom skaldekkeet annet behovog såledesvil måtte utformes annerledesenn
dagens.Det visestil at behovetfor særskilteregler om internkontroll for private aktører vil bli
vurdert i forbindelsemed en pågåendeutredning av rammevilkårved bruk av private aktører,se
nedenfor.Somen oppfølgingav dette må det ogsåvurderesom en eventuellreguleringskalgjøresi
lov, forskrift eller beggedeler. Eneventuell forskriftshjemmeli den forbindelsevil såledesuansett
måtte se annerledesut enn dagensforskriftshjemmel.
Særligom bruk av private aktører
Privateaktører er viktige bidragsyterei barnevernet.De sisteårenehar det vært en sterk veksti
bruken av disseaktørene,bådenår det gjelderomfangetav områderog hvordanprivate benyttes.I
følge en undersøkelsegjennomførtav VistaAnalysebenyttet 77%av landetsbarneverntjenesteri
2014–2015private aktører til å utføre en eller flere av kommunenslovpålagteoppgaver.1
Barneverntjenestenebenytter private aktører blant annet til saksbehandlingbådei forbindelsemed
gjennomføringav undersøkelserog i forbindelsemed gjennomføringog oppfølgningav ulike former
for barneverntiltakbådei og utenfor hjemmet. Eksemplerpå dette er at private benyttestil
tolketjenesterog oversettelser,sakkyndigeutredninger,veiledningtil ansatteog fosterforeldreog
ulike former for hjelpetiltak i hjemmet.
Kommunenkan ikke delegereeller leggeoppgaveretter barnevernloven som innebærerutøvelseav
offentlig myndighettil en privat aktør. Kommunenehar likevel anledningtil å benytte private til å
bistå kommuneni utførelseav visseoppgaverbådeav fagligog administrativkarakter.Dette gjelder
ogsåi tilfeller der private brukesi forbindelsemed kommunensutøvelseav oppgaver som
innebæreroffentlig myndighetsutøvelse.Enslik bruk av private aktører kan ikke innebæreat den
private aktørentildeles myndigheteller et selvstendigansvarfor en oppgavesom innebærer
myndighetsutøvelse.
Somnevnt ovenfor følger det av dagensbarnevernlovat kommunenplikter å ha en internkontroll
som omfatter alle deler av kommunensoppgaveretter barnevernloven.Privateaktører er ikke
direkte omfattet av bestemmelsenom internkontroll, men kommunenmå sikreat den har
nødvendigog tilstrekkeligkontroll med at virksomhetenhos private som utfører oppgaverfor
barneverntjenestendrivesi samsvarmed lov og annet regelverk.Dette innebærerat kommunenmå

1

Vista analyse,Brukenav private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?Rapport 2016/19
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ha rutiner for systematiskoppfølgningav den private aktøren,og at dette inngårsom en del av
kommunensinternkontrollsystem.
Videremå kommunentil enhvertid ha oppdatert og tilgjengeligdokumentasjonsom viser hvordan
det sikresat oppgaveneutføresi samsvarmed lov- og annet regelverk.Dette innebærerat
barneverntjenestenogsåmå ha rutiner for systematiskoppfølgningved bistandfra private aktører,
samt dokumentasjonpå hvordanoppfølgningenfaktisk skjer.Videremå barneverntjenestenkunne
dokumentereat vedtakog beslutninger om utøvelseav offentlig myndigheter fattet av
barneverntjenesten.
Forslagetom å endre barnevernslovensbestemmelseom internkontroll til en bestemmelsesom
henvisertil kapittel 25, endrer ikke på dette. Sefor øvrig nærmereomtale av dette foran i punkt 4.6.
Forslag
Barne- og likestillingsdepartementetforeslåretter dette at barnevernloven§ 2-1 andre ledd skal
lyde:
Kommunenskalha internkontrolletter reglenei kommunelovenkapittel 25.
Videreforeslåsdet at forskrift 14. desember2005nr. 1584 om internkontroll for kommunens
oppgaveretter lov om barneverntjenesteroppheves.
5.3.2

Internkontrollbestemmelserknyttet til barnevernsom har blitt vurdert og som ikke inngår
i særlovgjennomgangen

I forbindelsemed særlovgjennomgangen
er det ogsåenkelte internkontrollbestemmelsersom har
blitt vurdert nærmere,men hvor konklusjonener at bestemmelsene ikke skalinngåi
særlovgjennomgangen.
Det foreslåsderfor ingenendringerknyttet til disse.
Barneverninstitusjoner
I forskrift 10. juni 2008 nr. 580 om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjonerer det regler om
internkontroll i kapittel 2. Forskriftengjelder statlige,private og kommunale
barnevernsinstitusjoner.Det er et statlig ansvarå sørgefor at det er et tilstrekkeliginstitusjonstilbud
på barnevernområdetjf. barnevernloven§ 2-3 andre ledd bokstava og § 5-1. I praksisivaretar
Bufetat dette ansvaretved en kombinasjonav egnestatlige institusjonerog å kjøpeplasseri private
institusjonersom er godkjentav etaten etter barnevernloven§ 5-8. Privateog kommunale
institusjonerskalgodkjennesjf. barnevernloven§ 5-8. I godkjenningsforskriften(27. oktober 2003
nr. 1283)§ 5 stilles blant annet krav om at institusjonenbare kan godkjenneshvis den drivesi
samsvarmed barnevernlovenog forskrifter, herunderforskrift om krav til kvalitet og internkontroll. I
Oslokommuneer det en særegenordning ved at Bufetatsoppgaverivaretasav kommunenselv,jf.
barnevernloven§ 2-3 a. OgsåOslokommuneivaretar dette ansvargjennomen kombinasjonav egne
kommunaleinstitusjonerog kjøp av plasseri private institusjoner.Forskriftengjelder samtlige
institusjoner.
Tilsvarenderegler om internkontroll gjelder for sentre for foreldre og barn jf. forskrift for sentre for
foreldre og barn §§ 14 til 16. Ogsådenneforskriften gjelder for statlige,private og kommunale
sentre for foreldre og barn.
Departementetmener at internkontrollregleneher ikke gjelder internkontroll med kommuneplikter.
Det er ingen plikt for kommunenetil å ha dennetype institusjoner, og det er kun enkelte kommuner
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som faktisk har slikeinstitusjoner.De pliktene som gjelder godkjenningog drift av slikeinstitusjoner
er de sammeenten institusjonener kommunal,privat eller statlig, Det er altsåikke krav som bare er
rettet mot kommuner. Forskriftener ogsåhjemlet i barnevernloven§ 5-10 og ikke i
internkontrollbestemmelsenfor kommunenei § 2-1. Følgeligmå dette ansessom aktørplikter og
ikke kommuneplikter.Internkontrollbestemmelsenei disseforskriftene skalav den grunn ikke inngå
i denne særlovgjennomgangen.
5.3.3

Andre prosesservedrørendebarnevern.

Til orientering nevnesher aktuellebestemmelsereller spørsmålknyttet til internkontroll som vil bli
vurdert i andre prosesser.
Høringsnotat– Forslagtil ny barnevernslov
Barne- og likestillingsdepartementetsendte4 april 2019 forslagtil ny barnevernslovpå høring,med
høringsfrist1. august2019.I forslagtil ny § 15-2 foreslårdepartementetå videreføredagens
bestemmelseom kommunensplikt til å føre internkontroll, jf. § 2-1 annet ledd. Departementetviser
i høringsnotatettil Kommunal- og moderniseringsdepartementets
gjennomgangav bestemmelser
om internkontroll i særlovgivningen,og at eventuelleendringeri gjeldendebestemmelsevurderesi
forbindelsemed denne særlovsgjennomgangen.
Disseto prosessenevil samkjøresslik at endringenesom nå foreslåsi internkontrollreguleringen,vil
komme inn i ny barnevernslov.
Privateaktører
Barne- og likestillingsdepartementetvarsleti Prop.73 L (2016–2017)Endringeri barnevernloven
(barnevernsreform)en gjennomgangav rammevilkårenefor private aktører i barnevernet.Arbeidet
innebæreren samletgjennomgangav rammevilkårenefor private aktører som leverer tjenester til
kommunaltog statlig barnevern.Det skalforeslåsendringerhvis dette ansesnødvendigut fra
hensynettil at private aktører skalbenyttespå en måte som understøtter et godt og effektivt
barnevern,herunderat private benyttesinnenfor lovligerammer. Tilstrekkeligstyringog kontroll
ved bruk av private er viktig for å kunneivareta rettssikkerhetentil barn og familier i barnevernet.
I forbindelsemed dennegjennomgangenvil Barne- og likestillingsdepartementetblant annet
vurdere hvorvidt ogsåprivate aktører som bistår kommunensbarneverntjeneste, bør påleggeskrav
til internkontroll, og hvordanen slik plikt i så fall kan utformes.
Kravom opplæring
Somen oppfølgingav Barne- og likestillingsdepartementetskompetansestrategifor det kommunale
barnevernet2018-2024arbeiderdepartementetmed å vurdere krav til kompetanseog krav til
autorisasjon.Departementetvil i den forbindelsen vurdere barnevernloven§ 2-1 siste ledd om at
kommunenhar ansvarfor nødvendigopplæringav barneverntjenestenspersonell.
5.3.4

Krisesenterloven

5.3.4.1 Gjeldenderett
Dagensregler om kommunenesplikt til å ha internkontroll fremgårav krisesenterlovenav 19. juni
2009 nr. 44 § 8:
§ 8. Internkontroll
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Kommunenskalføre internkontrollfor å sikreat dei verksemdeneog tenestenesom utgjer
krisesentertilbodet,utfører oppgåvenesinei samsvarmed krav fastsettei lov eller forskrift.
Kommunenmå kunnegjeregreiefor korleisein oppfyllerdenneplikta.

5.3.4.2 Vurdering og forslag
Barne- og likestillingsdepartementethar vurdert krisesenterloven§ 8.
Kommunener etter dagensbestemmelsei krisesenterloven§ 8 ansvarligfor å føre internkontroll for
å sikreat de virksomheteneog tjenestenesom utgjør krisesentertilbudetutfører oppgavenesine i
samsvarmed krav fastsatt i lov eller forskrift.
Kommunelovens internkontrollbestemmelsegir mer detaljerte føringer for internkontrollen enn
krisesenterloven§ 8. I henholdtil kommuneloven§ 25-1 andre ledd skalinternkontrollen være
systematiskog tilpassesvirksomhetensstørrelse,egenart,aktiviteter og risikoforhold.De vesentlige
elementene i internkontrollen er tatt inn i kommuneloven§ 25-1 tredje ledd. Kommunelovens
bestemmelseom internkontroll ivaretar de elementenesom fremgårav internkontrollplikten i
krisesenterloven§ 8 og har i tillegg flere elementerregulert.
I samsvarmed Prop. 46 L (2017–2018)foreslårdepartementetå oppheve
internkontrollbestemmelseni krisesenterloven§ 8. Når krisesenterloven§ 8 oppheves,vil
kommunenesplikt til å ha internkontroll med krisesentertilbudet i kommunenfølgeav
kommuneloven§ 25-1. Barne- og likestillingsdepartementetmener det ikke er nødvendigmed en
henvisningsbestemmelse
i krisesenterlovensom visertil kravet om internkontroll i kommuneloven.
Slikebestemmelserer i utgangspunktetikke ønskeligut fra et lovteknisksynspunktog vil heller ikke
ha noen rettslig betydningda det materiellekravet til internkontroll uansett vil følgeav
internkontrollbestemmelseni kommuneloven.
Kommunener pliktsubjektetter dagenskrisesenterlovog skal"sørgjefor eit krisesentertilbod",jf.
krisesenterlova§ 2. Kommunenehar valgfrihet til å gjøre dette slik de ønsker. Kommunenekan drive
krisesenteretselv,etablere et interkommunaltsamarbeideller kjøpetjenester av andre,jf. Ot.prp
.nr. 96 (2008–2009).I 2017var det til sammen47 krisesentertilbudi Norge,se Bufdirsstatistikkover
krisesentertilbudeti kommunene.2 10 av disseer organisertsom stiftelser, og 7 som frivillig eller
3
privat virksomhet.Ett har oppgitt en annenorganisasjonsform.
Ny kommunelovhar flere bestemmelserknyttet til private aktører selvom
internkontrollbestemmelsenikke sier noe om dette spesifikt.Internkontroll og private aktører er
omtalt relativt grundigi forarbeidene,se Prop.46 L (2017–2018)punkt 23.4.2.Utgangspunktetnår
det gjelder lovpålagteplikter, er at kommuner har et ansvaroverfor innbyggerneuansett om de
gjennomføreroppgaveneog pliktene selveller om de setter det bort til private. Kommunersom
inngår avtaler med private om krisesentertilbudhar såledeset ansvarfor å sikre at sin avtalepart
følger de plikter som krisesenterlovenleggerpå kommunen.Kommunenmå finne en måte å sikre og
2

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesenterti
lbudet/
3

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Krisesenterti
lbudet/Okonomi_og_organisering/
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følge med på at innbyggernefår det de har krav på. Dette kan for eksempelgjøresved at avtalen
kommunenhar med en privat aktør påleggerden private aktørenå ha visserutiner for oppfølging
eller ved at avtalensier direkte at visselover eller forskrifter skalfølges. Kommunenevil på denne
måten kunne stille krav om at avtalepartengjennomførerinternkontroll innad i sin virksomhet.
Kommunenselvmå ha systemerog rutiner for at kommunenhar en oppfølgingav avtaler med
private. Et slikt ansvarfor en vissoppfølginginngåri kommunensinternkontrollansvaretter
internkontrollbestemmelseni ny kommunelov§ 25-1. Senærmereom dette foran i punkt 3.2.
Et viktig hensynbak krisesenterlovensutforming er at kommunenskalha valgfrihet til å sørgefor et
krisesentertilbudpå den måten de ønsker,men det er inntatt ulike bestemmelserfor å sikre
kvaliteten i tilbudet uavhengigav hvordankommunenorganiserertilbudet. Ot.prp. nr. 96 (2008–
2009)s. 5 sier følgendeom formålet med dissebestemmelsene:"For å sikrekvaliteten på tilbodet ti l
brukaraneinneheldlova ogsåføresegnerom teieplikt, opplysningspliktoverfor barnevernet,krav til
politiattest for tilsette, internkontroll og tilsyn".
Kravetom internkontroll vil nå altså følgeav kommunelovenog ikke krisesenterloven.Når
krisesenterloven § 8 oppheves,vil kommunelovenkap.25 påleggekommuneneå føre internkontroll
med krisesentrene.Kommunelovenkap.25 gir mer detaljerte føringerfor internkontrollen enn
krisesenterloven§ 8 gjør.
Internkontrollbestemmelsener blant de lovkravene som fylkesmannenkan føre tilsyn med etter
krisesenterloven§ 9. Når kravet til internkontroll reguleresav kommuneloven,vil det værebehov
for å endre tilsynsbestemmelsen,
slik at det fremgårav denneat det kan førestilsyn med
kommunensinternkontroll etter kommuneloven§ 25-1. For at fylkesmannenfortsatt skalkunneføre
tilsyn med internkontrollen foreslårderfor departementetå ta inn kommuneloven§ 25-1 i
krisesenterloven§ 9 som en av bestemmelsenefylkesmannenskalføre tilsyn med.
Forslag
Barne- og likestillingsdepartementetforeslårat krisesenterloven§ 8 oppheves.
Krisesenterloven§ 9 første ledd endresslikt at det blir klart at fylkesmannenkan føre tilsyn med at
kommunenoppfyller pliktene pålagtogsåetter kommuneloven § 25-1."

5.4 Helse- og omsorgsdepartementet
5.4.1

Innledning

5.4.2

Særligeføringer for særlovgjennomgangpå helse- og omsorgstjenesteområdet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
foreslo i Prop.46 L (2017–2018)Ny kommunelovat
forskrift 28. oktober 2018nr. 1250 om ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenesten
skulleunntas fra særlovgjennomgangen.
Det sammegjelder lovbestemmelsenesom hjemler
forskriften; helse- og omsorgstjenesteloven§ 3-1 tredje ledd og helsetilsynsloven§ 3 (ny § 5 – ikke
trådt i kraft) og bestemmelsenom krav til systematiskarbeid med kvalitetsforbedringog pasient- og
brukersikkerheti helse- og omsorgstjenesteloven§ 4-2. Tannhelsetjenesteloven
§ 1-3a er ikke
omtalt i Prop.46 L som en av lovbestemmelsenesom er unntatt særlovgjennomgangen.
Den er
imidlertid ogsåen av lovbestemmelsenesom hjemler forskrift om ledelseog kvalitetsforbedring,og
det leggessåledestil grunn at tannhelsetjenesteloven§ 1-3a er unntatt særlovgjennomgangen.
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Begrunnelsenfor at forskriften med tilhørendelovhjemlerer unntatt særlovgjennomgangen,
er at
forskriften og lovhjemleneer nødvendigefor å opprettholde en helhetlig og fellesreguleringav hele
helse- og omsorgstjenestenuavhengigav om tjenestenytes av kommuner,helseforetakeller private
tjenesteyterei kommuneneog spesialisthelsetjenesten.
Det er i proposisjonenlagt til grunn at
behovet for en egeninternkontrollforskrift for helse- og omsorgstjenesteni kommunenvil vurderes
på nytt etter at ny kommunelover vedtatt og har virket i noe tid.
Stortingetsluttet segtil at forskriften og lovhjemleneskulleunntasi Innst. 369 L (2017–2018)punkt
2.21.Flertallet uttaler blant annet:
Flertalletvisertil at regelverketom internkontrolli helse- og omsorgstjenesten
står i en særstilling,
da dette gjeldert jenestersom ytesbådei kommunen,fylkeskommunen,av privateog i
helseforetaki spesialisthelsetjenesten.
Regelverketom internkontrolli helse- og omsorgstjenesten
har alltid hatt en likelydendeog fellesregulering,uavhengigav om tjenesteneytesav kommunen,
fylkeskommunen,privateeller helseforetak.Dette er viktig for at tjenestenesom ytes,skalbli
mest mulig helhetligeog like forsvarligei helehelse- og omsorgstjenesten.
Det er fortsatt et mål at
pasienterog brukereskalkunnebevegesegmellom de ulike nivåenei helse- og omsorgstjenesten
og motta like godeog tryggetjenesteruavhengigav behandlingsnivå.
Det er en fordel at
tjenesteyternekjennertil og følgerde sammeprinsippenefor internkontrolluavhengigav hvor de
jobber i helse- og omsorgstjenesten.
Påsammemåte er helsepersonellovgivningen
og pasient- og
brukerrettighetslovgivningen
i all hovedsaklikt utformet uavhengigav om tjenesterytesfra
kommunen,fylkeskommunen,privateeller helseforetak.Dette tilsier at et sågrunnleggen
de tema
som internkontrollfortsatt bør væreunderlagten fellesog likelydendereguleringuavhengigav
hvor eller på hvilkettjenestenivåtjenesteneytes.Flertallet pekerpå at det vil væresværtuheldig
om internkontrollfor helse- og omsorgstjenestene
i kommuneneskalværeunderlagtet annet
regelverk.(…)
I tråd med ovennevnteleggerHelse- og omsorgsdepartementettil grunn at forskrift om ledelseog
kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenestenmed tilhørendehjemler i helse- og
omsorgstjenestelovg
ivningenfortsatt skalgjeldeog holdesutenfor særlovgjennomgangen.
Helse- og omsorgsdepartementetforvalter båderegelverksom omfatter helse- og omsorgstjenester
som er inkludert i virkeområdetfor forskrift om ledelseog kvalitetsforbedring, og annet regelverk,
som for eksempeloppgavenesom kommunenhar i folkehelseloven.For flere av
internkontrollbestemmelsenei forskriftsverketville en opphevelseinnebæreat det er forskrift om
ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenestensom gjelder som internkontrollkrav,
mensfor andre internkontrollbestemmelserville en opphevelseinnebæreat kommunelovens
internkontrollkravgjelder.Det betyr at innenfor Helse- og omsorgsdepartementets
områdevil det
være to parallelleregelsettmed internkontrollkrav. I særlovgjennomgangen
blir det her sentralt å
avklareog tydeliggjørehvilket regelsettsom gjelder.
5.4.3

Lov 24. juni 2011nr. 29 om folkehelsearbeid(folkehelseloven)

5.4.3.1 Gjeldenderett
Folkehelseloven§ 30 (Internkontroll) lyder:
Kommunenog fylkeskommun
en skalføre internkontrollfor å sikreat krav fastsatti eller i medhold
av lovenher overholdes.
Kommunenestilsyn med virksomhetog eiendomi henholdtil § 9 skaldokumenteressærskilt,
herunderuavhengighe
t og likebehandlingi tilsynet.
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Folkehelselove
n § 30 om internkontroll gir i første ledd kommunerog fylkeskommuneren plikt til å
føre internkontroll med kommunensoppgaveretter folkehelseloven.Internkontrollpliktener
generelt utformet og byggerpå det generellesystemetfor internkontroll etter kommuneloven.
Andre ledd påleggerkommuneneen dokumentasjonspliktnår de gjennomførertilsyn med
folkehelseloven.Dette forsterkededokumentasjonskraveter gitt for å sikreivaretakelseav tilsyn
overfor både kommunaleog private virksomheter.
5.4.3.2 Vurderinger og forslag
Internkontrollplikten etter folkehelseloven§ 30 første ledd retter segmot kommuneplikter,og ved
vedtakelsenav bestemmelsenvar det lagt opp til at plikten byggetpå det generellesystemetfor
internkontroll etter kommuneloven.Innholdet i bestemmelsenvil i stor grad bli fanget opp av den
nye internkontrollbestemmelseni kommuneloven§ 25-1. Helse- og omsorgsdepartementetforeslår
derfor at bestemmelseni folkehelselovenerstattesav den nye internkontrollbestemmelseni
kommuneloven§ 25-1. Selvom kommunelovenfullt og helt da vil regulerekravet til internkontroll
med kommuneplikter,mener departementetat det er nødvendigmed en henvisningsbestemmelse
i
folkehelseloven.Enlovbestemmelsesom henvisertil kommunelovensinternkontrollbestemmelsevil
klargjøreat det er kommunelovensbestemmelsesom skalgjeldefor folkehelseloven,og ikke Helseog omsorgsdepartementets
forskrift om ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenesten.
Enhenvisningsbestemm
elsevil innebæreen synliggjøringav kravet til internkontroll, og dermed
være pedagogiskfor brukerneav folkehelselovenslik at man ser helheteni regelverket.
Helse- og omsorgsdepartementetforeslårå endre folkehelseloven§ 30 første ledd slik at denne
lyder:
Kommunenog fylkeskommunenskalha internkontrolletter reglenei kommunelovenkapittel 25.
Internkontrollbestemmelsener blant de lovkravenesom fylkesmannenkan føre tilsyn med etter
folkehelseloven§ 31. Ved å beholde§ 30 som en henvisningsbestemmelse
vil det ikke være behov
for å endre tilsynsbestemmelsen,
selvom kravet til internkontroll følger av kommuneloven.
Bestemmelseni folkehelseloven§ 30 andre ledd innebæreret forsterket dokumentasjonskravved
tilsyn. Bestemmelsenskalsikre forsvarlighåndteringav kommunenstilsyn gjennom god styring,som
bidrar til et tilsyn som ivaretar bådeuavhengighet,likebehandlingog faglighet.Innenfor
folkehelselovensområdefører kommunentilsyn med både kommunalevirksomheterog private
virksomheter.For å sikre tillit til at den kommunalet ilsynsmyndighetenbehandlerprivate og
kommunalevirksomheterpå sammemåte, er det stilt krav til at det kommunaletilsynsorganeter
tilstrekkeliguavhengigav de kommunalevirksomhetenesom det førestilsyn med. Det forsterkede
dokumentasjonskravetkan ses som en del av folkehelselovensinternkontrollkrav,men siden
systemetpå folkehelselovensområde innebærerat kommunentil tider fører tilsyn med
virksomhetersom kan være kommunale,er det et særligbehov for å sikretilstrekkeliguavhengighet
og likebehandlingi tilsynet. Helse- og omsorgsdepartement et ser det som nødvendigat et slikt
forsterket dokumentasjonskravbeholdes. Det foreslåsat dokumentasjonspliktenetter § 30 andre
ledd opphevesog tas inn som nytt andre ledd i folkehelseloven§ 9 som blant annet regulerer
kommunensoppgaver.Nåværende§ 9 andre ledd blir etter det nytt tredje ledd. Departementet
forslår en justeringi bestemmelsenslik at ny § 9 andre ledd lyder:
Kommunenestilsyn med virksomhetog eiendometter førsteleddskaldokumenteressærskilt,
herunderuavhengighe
t og likebehandlingi tilsynet.
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5.4.4

Forskrift 29. august2012nr. 842 om fastlegeordningi kommunene(fastlegeforskriften)

5.4.4.1 Gjeldenderett
Fastlegeforskriften§ 7 Kommunensansvarfor kvalitet i den kommunaleallmennlegetjenestenlyder:
"Kommunenskalsørgefor at befolkningengiset forsvarligtilbud av allmennlegetjenester,
hvor
fastsattekvalitets- og funksjonskravi fastlegeordningen
overholdes,jf. kapittel 4.
Kommunenskalsørgefor at det arbeidessystematiskmed kvalitetsforbedringog pasient- og
brukersikkerhet,jf. helse- og omsorgstjenesteloven
§ 4-1 og § 4-2 og at tjenesteneer i tråd med
krav fastsatti helse- og omsorgslovgivningen
og i forskrifter gitt med hjemmeli disselovene.
Kommunensansvargjelderuavhengigav om tjenesteneytes av ansattelegereller det inngås
avtalermed selvstendignæringsdrivendelegerom å yte tjenestene."
Forskriftsbestemmelsens
andre ledd omtaler internkontroll ved at den sier at det skalarbeides
systematiskmed at tjenester er i tråd med helse- og omsorgslovgivningen.
Ogsåi omtale av arbeid
med systematiskkvalitetsforbedringog pasient- og brukersikkerhetliggerinternkontrollelementer.
Dissespørsmåleneer imidlertid regulert nærmerei helse- og omsorgstjenesteloven§ 4-1 og § 4-2
samt forskrift om ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og omsorgsektoren(28.10.2018nr. 1250).
Dette er såledesen henvisningsbestemmelse
ved at den visertil plikter og/eller krav som følger av
andre lov- og forskriftsbestemmelser.
Bestemmelsensførste ledd presisererat kommunener ansvarligfor å tilby forsvarlige
allmennlegetjenestertil befolkningen,herunderat det tilbys forsvarligefastlegetjenester.Dette
sørgefor -ansvaretf or fastlegeordningeninnebærerat kommunenskalleggetil rette for og sikreat
fastlegenei kommunenoverholderde fastsattekvalitets- og funksjonskravsom stilles i forskriftens
øvrigebestemmelser.Bestemmelsens
tredje ledd presisereroverfor kommunenat deresansvarfor
kvalitetsforbedringog pasient- og brukersikkerhetgjelder selvom tjenester ytes av blant annet
privatpraktiserendefastlegerpå vegneav kommunen.For å oppfylle denne bestemmelsenmå
kommunenevurdere nødvendigetiltak for å sikreat fastlegeneer kjent med at de har en rolle i
kommunensarbeid med å tilby nødvendigeog forsvarligehelse- og omsorgstjenestertil kommunens
innbyggere,og tiltak for å presisereoverfor fastlegeneat disseogsåhar et selvstendigansvarfor å
arbeidesystematiskmed kvalitetsforbedringog pasient- og brukersikkerhet,jf. for så vidt forskrift
28. oktober 2018 nr. 1250om ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenesten§ 1 og §§
6-9 som påleggeraktøreneselvstendigeplikter når det gjelder systematiskarbeid med
kvalitetsforbedringog pasient- og brukerrsikkerhet.
5.4.4.2 Vurderinger og forslag
Bestemmelsenei forskriftens§ 7 første og tredje ledd har en viktig funksjonved at de klargjør
kommunensansvari de situasjonerhvor kommunensplikt til å sørgefor lovpålagtetjenester tilbys
eller ytes av private på vegneav kommunen.
Forskriftsbestemmelsens
andre ledd er en bestemmelsesom sier at internkontroll m.m. skal
gjennomføresi tråd med krav fastsatt i andre lover og forskrifter. Dette inkluderer en henvisningtil
forskrift om ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenesten.Dette er såledesen
henvisningsbestemmelse
ved at den visertil plikter og/eller krav som følger av andre lov- og
forskriftsbestemmelser.Bestemmelsener likevel viktig fordi den, sammenholdtmed første og tredje
ledd, tydeliggjørat kommunenhar ansvarfor at det arbeidessystematiskmed kvalitetsforbedringog
pasient- og brukersikkerhetogsåder hvor tjenester tilbys eller ytes av private på vegneav
kommunen.Selv om krav om et slikt systematiskarbeid ogsåfremgårav forskrift om ledelseog
kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenesten,er det av pedagogiskegrunnerviktig at både
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kommunen,fastlegeneog pasienterog brukere i størst mulig gradkan finne en samletreguleringav
de enkelteaktørenesplikter i en og sammeforskrift.
Helse- og omsorgsdepartementetmener bestemmelsentydelig viser til internkontrollreguleringeni
forskrift om kvalitetsforbedringog ledelse,og foreslåringenendringersom følge av den
særlovgjennomgang
som nå foretas.
5.4.5

Forskrift 27. juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestenefor tjenesteyting
etter lov av 19. november1982 nr. 66 om helsetjenesteni kommuneneog etter lov av 13.
desember1991nr. 81 om sosialetje nester m.v. (kvalitetsforskriften)

5.4.5.1 Gjeldenderett
Kvalitetsforskriften§ 3 Oppgaverog innholdi tjenestenelyder:
Kommunenskaletablereet systemav prosedyrersomsøkerå sikreat:

-

tjenesteapparatetog tjenesteyternekontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får
de tjenestervedkommendehar behov for til rett tid, og i henhold til individuell
plan når slik finnes
det gis et helhetlig, samordnetog fleksibelt tjenestetilbudsom ivaretar kontinuitet
i tjenesten
brukere av pleie- og omsorgstjenester,og eventueltpårørende/verge/hjelpeverge,
medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet.Den enkelte bruker gis
medbestemmelse
i forbindelse med den daglige utførelseav tjenestene.

Forå løsede oppgaversomer nevnt foran skalkommunenutarbeide skriftligenedfelte
prosedyrersom søkerå sikreat brukereav pleie- og omsorgstjenesterfår tilfredsstilt
grunnleggendebehov.Med det menesbl.a.:

-

oppleve respekt,forutsigbarhetog trygghet i forhold til tjenestetilbudet
selvstendighetog styring av eget liv
fysiologiske behov som tilstrekkelig næring(mat og drikke), variert og
helsefremmendekosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
sosialebehov som mulighet for samvær,sosial kontakt, fellesskapog aktivitet
følge en normal livs - og døgnrytme, og unngåuønsketog unødig sengeopphold
mulighet for ro og skjermet privatliv
få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
mulighet til selv å ivareta egenomsorg
en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
nødvendigmedisinsk undersøkelseog behandling,rehabilitering, pleie og omsorg
tilpasset den enkeltestilstand
nødvendigtannbehandlingog ivaretatt munnhygiene
tilbud tilrettelagt for personermed demensog andresom selv har vanskelig for å
formulere sine behov
tilpa ssethjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
tilpasset hjelp ved av- og påkledning
tilbud om eget rom ved langtidsopphold
tilbud om varierte og tilpassedeaktiviteter."
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Forskriftsbestemmelsen
inneholderbådekrav som retter segmot kommunenssystemer for eller
arbeid med internkontroll og kvalitet, krav til prosedyrerfor å sikre ivaretagelseav pasient- og
brukerrettigheterog mer rene kvalitetskravknyttet til konkretetjenesteelementer.
5.4.5.2 Vurderinger og forslag
Somnevnt inneholderkvalitetsforskriften § 3 både krav som retter segmot kommunenssystemer
for eller arbeid med internkontroll og kvalitet, krav til prosedyrerfor å sikreivaretagelseav pasientog brukerrettigheterog mer rene kvalitetskravknyttet til konkretetjenestelementer.Helse- og
omsorgsdepartementetmener bestemmelsentydelig viser til internkontrollreguleringeni forskrift
om kvalitetsforbedringog ledelse,og foreslåringen endringersom følge av den særlovgjennomgang
som nå foretas.
I Meld. St. 15 (2017–2018)Levehele livet, punkt 8.4, er det uttalt at det skalsettesi ganget arbeid
for å vurdere om dagenssykehjemsforskrift,verdighetsgarantiforskriftog kvalitetsforskriftbør
endresfor å tydeliggjørereformenshovedtemaom sammenheng,helsehjelp,mat, aktivitet og
fellesskap.Helse- og omsorgsdepartementetleggerderfor til grunn at det ikke vil være
hensiktsmessigeller nødvendigå foreslåendringeri denneforskriftsbestemmelseni dette arbeidet
med særlovgjennomgang.
Dersomdet etter en senerevurderingkonkluderesmed et behovfor å
endre aktuelleforskrifter, vil de prinsippene som dennesærlovgjennomgangen
leggertil grunn være
viktige ved vurderingav andre lov- og forskriftsbestemmelser.
5.4.6

Forskrift 13. februar 2009nr. 205 om tuberkulosekontroll

5.4.6.1 Gjeldenderett
Forskriftom tuberkulosekontroll§ 4-1 (Kommunensoppgaver)lyder:
Kommunenhar ansvaretfor etablering,tilretteleggingog oppfølgingav sitt
tuberkulosekontrollprogram,
jf. § 2-1 til § 2-3.
Kommunenskalsørgefor at tuberkulosekontrollprogrammet
utformes,iverksettesog
vedlikeholdessom en del av kommunensinternkontrollsystem.
Bestemmelsenpåleggerkommunenå sørgefor at tuberkulosekontrollprogrammetutformes,
iverksettesog vedlikeholdessom en del av kommunensinternkontrollsystemjf. § 4-1 andre ledd.
Kapittel 4 i forskriften påleggerkommunen,kommunelege,regionalehelseforetak,
Folkehelseinstituttet,fylkesmenneneog andre myndigheterulike oppgaver.Kommuneneog
regionalehelseforetak skalha et tuberkulosekontrollprogram,som beskreveti forskriftenskapittel 2.
Formåletmed tuberkulosekontrollprogrammeter å bidra ti l goderutiner for tidlig diagnostikk,
oppfølgingog behandling.Tuberkulosekontrollprogrammet
skalskreddersysden enkelte kommune
og inneholderutiner som skalsikreadekvatundersøkelseav blant annet risikogrupper.
Enviktig del av tuberkulosekontrollprogrammeter ogsåen klargjøringog plasseringav ansvareti
den enkeltekommune. Tuberkulosekontrollprogram
met skal utgjøre en del av smittevernplanenei
kommunen,og det regionalehelseforetaketer pålagtå ha dette etter smittevernloven,jf. § 2-1 i
forskriften.
Gjennomføringenav en effektiv tuberkulosekontrollforutsetter at mangeledd i helsetjenesten
medvirkerog samarbeider.Tuberkulosekontrollprogrammet
utgjør i segselven del av
smittevernplanenei kommunenog dette er nærmerebeskreveti § 2-1. Tuberkulosekontroll
omfatter tuberkuloseundersøkelse
og andre tiltak som er nødvendigfor å forebyggeog motvirke
t uberkulose.
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5.4.6.2 Vurdering og forslag
Helse- og omsorgsdepartementetmener det er hensiktsmessig
om bestemmelsenom kommunens
internkontroll i § 4-1 andre ledd endresslik at det går tydelig frem at internkontrollen for
tuberkulosekontrollprogrammetskalvære i samsvarmed forskrift om ledelseog kvalitetsforbedring
i helse- og omsorgstjenesten.Dette vil væreen bedre og mer pedagogiskmåte å regulere
internkontrollkravetpå. Det er forskriftenskrav som uansett skalgjeldeog da bør dette fremgå
tydelig. Enkelte av tiltakene under tuberkuloseprogrammetvil kunneværemer omfattende enn
bare helsehjelptil enkeltpersoner.Helse- og omsorgsdepartementetmener likevel det er mest
hensiktsmessigmed en henvisningtil denne forskriften og mener at det er hensiktsmessigå se
tuberkulosekontrollensamletunder ett internkontrollsystem.Dette vil ogsåivareta hensynettil en
helhetlig og felles reguleringav internkontrollen i hele helse- og omsorgstjenestenuavhengigav
hvor tjenestenytes og bidra til at det er tydelig hvilke regler om interkontroll som gjelder.
Helse- og omsorgsdepartementetforeslårderfor følgendeordlyd i § 4-1 andre ledd "Kommunenskal
sørgefor at internkontrollen for tuberkulosekontrollprogrammeter i samsvarmed forskrift 28.
oktober 2016.nr. 1250om ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenesten".
5.4.7

Forskrift 2. oktober 2009nr. 1229om nasjonalt vaksinasjonsprogram

5.4.7.1 Gjeldenderett
Forskriftom nasjonaltvaksinasjonsprogram
§ 8 Internkontrolllyder:
Kommunensvaksinasjonstilbud
etter denneforskrift skalomfattesav internkontrollsystem
et etter
forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
Bestemmelsenpåleggerkommunenå inkluderevaksinasjonstilbudetetter forskriften i
internkontrollsystemet.Kommunenhar plikt til å tilby det nasjonalevaksinasjonsprogrammet
til
personersom bor eller midlertidig oppholdersegi kommunen.Vaksinasjonstilbudetomfatter både
informasjonog gjennomføringav vaksinasjon.Vaksinasjonsprogrammet
inneholder
barnevaksinasjoner
og influensavaksinasjoner,jf. § 3.

5.4.7.2 Vurderinger og forslag
Helse- og omsorgsdepartementethar vurdert § 8 i forskrift om nasjonaltvaksinasjonsprogram.
Bestemmelseninneholderkun en henvisningtil at vaksinasjonstilbudetomfattes av
internkontrollsystemeti helse- og omsorgstjenestenog at den generelleforskriften om
internkontroll for dette gjelder. Helse- og omsorgsdepartementetmener at det fortsatt er behovfor
en slik bestemmelsesom sier eksplisittat de generelle internkontrollkravenefor dennesektoren
gjelder ogsåher. Enslik henvisninger viktigav pedagogiskegrunner.Dagensbestemmelseer ved en
inkurie ikke oppdatert. Henvisningenbør derfor oppdateresslik at den visertil gjeldendeforskrift 28.
oktober 2016.nr. 1250om ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenesten.
Helse- og omsorgsdepartementetforeslårfølgendeordlyd:

" Kommunenskal ha internkontrollmedkrav fastsatti denneforskrifteni samsvarmed
forskrift 28. oktober 2016. nr. 1250 om ledelseog kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten
."
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5.4.8

Bestemmelsersom er vurdert og som ikke inngår i særlovgjennomgangen

I arbeidet med særlovgjennomgangen
har departementetogsåvurdert spørsmåletom å inkludere
internkontrollbestemmelserinnen miljørettet helsevern,for eksempelinternkontroll etter forskrift
1. desember1995nr. 928 om miljørettet helseverni barnehagerog skoler.Dissebestemmelseneer
hjemlet i folkehelseloven§ 8. Somdet går frem av Prop.90 L (2010–2011)Lovom folkehelsearbeid
(folkehelseloven)er det her tale om aktørplikter.Dennye internkontrollbestemmelseni
kommunelovenskalikke erstatte internkontrollbestemmelsermed aktørplikter.Bestemmelseneer
dermed ikke relevantefor dennesærlovgjennomgangen.
5.4.9

Andre prosesser

Ny forskrift om kommunenshelsefremmendeog forebyggendearbeid i helsestasjons
- og
skolehelsetjenesten(forskrift om helsestasjons
- og skolehelsetjenesten
) ble fastsatt 22. oktober
2018,og trådte i kraft 1. november2018.Forskriftener i hovedsaken videreføringav gjeldenderett
og en tydeliggjøringav innholdet i tjenestene.I forskriftens§ 3 tredje ledd er det en bestemmelse
som sier at den som har det overordnedeansvaretfor virksomhetenskalsørgefor at det etableres
og gjennomføressystematiskstyring av virksomhetensaktiviteter i tr åd med forskrift 28. oktober
2016 nr. 1250om ledelseog kvalitetsforbedringi helse- og omsorgstjenesten.Forskriftens§ 3 tredje
ledd visertil hvilke krav til internkontroll som gjelder,nærmerebestemt kravenei forskrift om
ledelseog kvalitetsforbedring som gjelder for helsestasjons
- og skolehelsetjenesten
. Dette er i tråd
med prinsippenefor særlovgjennomgangen.

5.5 Justis- og beredskapsdepartementet
5.5.1

Brann- og eksplosjonsvernloven§ 10

5.5.1.1 Gjeldenderett
I lov om vern mot brann,eksplosjonog ulykkermed farlig stoff og brannvesenetsredningsoppgaver
(brann- og eksplosjonsvernloven
) § 10 Dokumentasjonog rapporteringgis kommuneneen plikt til å
dokumentereat kravenetil etableringog drift av brannveseneti § 9 første, andre og tredje ledd er
oppfylt. Dokumentasjonenskalsendessentral tilsynsmyndighet.De opplysningersom kommunen
skaldokumentereog rapportere etter brann- og eksplosjonsvernloven
§ 10 skalrelaterestil både
forebyggendeog beredskapsmessige
oppgaver, og omfatte organiseringog gjennomføring av alle de
oppgaverog innsatssituasjonerhvor brann- og redningsvesenetinngår.Ogsåde oppgaversom
kommunenpå frivillig grunnlagtillegger brann- og redningsvesenetskalfremgåav
dokumentasjonen,slik at det kan kontrolleresat utførelsenav disseikke svekkergjennomføringen
av de lovpålagteoppgavene. Bestemmelsengir ogsåkrav til at kommunenepå forespørselfra
sentral tilsynsmyndighetskalrapportere om alle ressurser,hendelserog evalueringer.
5.5.1.2 Vurderinger
Justisdepartementethar vurdert i hvilkengrad brann- og eksplosjonsvernloven
§ 10 inneholder
internkontrollelementersom må opphevesi dennesærlovgjennomgangen.
Brann- og eksplosjonsvernloven
§ 10 har visseelementerav internkontroll i segved at den har et
krav om å dokumentereoppfyllelseav krav i brann- og eksplosjonsvernloven
§ 9. Samtidiger ikke
dette en ren internkontrollbestemmelse.Dokumentasjonenskalsendestil sentrale
tilsynsmyndigheterog er såledesdel av et sentralt rapporteringssystem.Dokumentasjonskravet
har
en nær sammenhengmed krav knyttet til selvedimensjoneringenav brann- og redningsvesenet.
Risiko- og sårbarhetsanalysen
som skalinngåi dokumentasjonener nærmereregulert i § 9 og vil
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dannegrunnlagetfor dimensjoneringenav brann- og redningsvesenet
. Risiko- og sårbarhetsanalysen
skalomfatte hele kommunensgeografiskeområde, og er ikke en analyseav avviki
kommuneadministrasjonens
virksomhetsom sådan. Denneanalysener såledesnoe annet og mer
omfattende enn en ordinær risiko- og sårbarhetsanalyse
ved internkontrollarbeid.
Dokumentasjonensom innhentesmed hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven
§ 10 skalsendes
og brukesvia en elektroniskrapporteringsløsning(BRIS)som ivaretar løpende
oppdragsrapportering/hendelsesrapportering
og en årlig rapporteringfra brann- og
redningsvesenet.Rapporteringsløsningen
sørgerfor at data gjørestilgjengeligfor DSB,brann- og
redningsvesenet,kommuneneog samfunnetfor øvrig.Dette bidrar til læringpå tvers, og er et viktig
bidragtil mer målrettet og effektiv brannforebygging.Den informasjonensom hentesinn gjennom
den årlige rapporteringenfra brann- og redningsveseneter data som kan belyseutviklingeni
hvordanbrann- og redningsvesenetjobber. Informasjonenbenyttestil vurderingerav om
regelverketfungereretter hensikten,effektivitet og kvalitet i brann- og redningstjenesten,grunnlag
for tilsyn, styringsinformasjontil Justis- og beredskapsdepartementet,
innspill til analyserog
utredningerpå brannvernområdetog leveringav data til KOSTRA
som administreres av Statistisk
sentralbyrå.
Den dokumentasjonensom innhentesmed hjemmeli brann- og eksplosjonsvernloven
§ 10 er veldig
viktig for at DSBsom nasjonalbrannmyndighetkan ha tilstrekkeligoversiktpå brann- og
redningsområdet.Oversiktenleggertil rette for at beredskapsetatenekan samvirkei
beredskapsarbeidet.Opplysningenesom samlesinn danneret kunnskapsbasertgrunnlagfor
hvordankommunenesbrann- og redningsvesenskalforebyggehendelser,etablere effektiv
beredskapog håndterefremtidige hendelser. Internkontrollbestemmelsenei kommunelovenvil ikke
kunne erstatte et slikt rapporteringssystemeller ivareta det behovetfor opplysningersom i dag
dekkesgjennomdet som skaldokumenteresog rapporteresvidere etter brann- og
eksplosjonsvernloven
§ 10.
Justisdepartementetforeslårderfor at brann- og eksplosjonsvernloven
§ 10 beholdesuendret.
Kommunelovenskrav om internkontroll etter § 25-1 gjelder for øvrigfor hele kommunens
virksomhetog vil såledesogsåkommetil anvendelsepå dette feltet , så sant ikke brann- og
eksplosjonslovenhar bestemmelsersom går foran.

5.6 Kunnskapsdepartementet
5.6.1

Innledning

Kunnskapsdepartementet
har vurdert hvilke endringersom bør gjøresi barnehageloven,
opplæringslovenog introduksjonslovensom følge av internkontrollbestemmelseni den nye
kommuneloven§ 25-1.
Barnehagelovenog forskriftene til loven inneholderikke krav om internkontroll for verken
barnehageeiereller kommunensom barnehagemyndighet.
Opplæringslovenog forskriftenetil loven inneholderen del bestemmelsersom stiller krav om
aktiviteter som kan sespå som elementerav en internkontroll for kommunenog f ylkeskommunen.
Det er i tillegg stilt krav til kommunenog fylkeskommunennår det gjelder kompetanseutviklingav
personaletog kvalitetsarbeid.
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Opplæringsloven§ 13-10 inneholderen overordnet internkontrollbestemmelseog et krav til
kvalitetsarbeid. Disse kravenegjelder for kommuner,fylkeskommunerog skoleeierefor private
grunnskoleretter opplæringsloven§ 2-12. Slikeprivate grunnskolerer ikke omfattet av
kommuneloven, men inkludereslikevel i dette høringsnotatetfordi de reguleresav opplæringsloven
og dermeder omfattet av de sammelovbestemmelsenesom kommunerog fylkeskommuner.
Friskolersom er godkjentetter friskolelovener ikke omfattet av verkenkommuneloveneller
opplæringsloven.Friskoleneer derfor ikke omhandleti dette høringsnotatet,men
Kunnskapsdepart
ementet vil gjøre en gjennomgangav friskolelovenfor å sikre en harmonisering av
internkontrollkravet.
Ved gjennomgangenav bestemmelsenei opplæringslovenhar departementettatt hensyntil at det
er satt ned et eget lovutvalgsom skalgjøre en helhetliggjennomgangog vurderingav regelverketpå
grunnopplæringensområde.Opplæringslovutvalget
ble satt ned av departementet22. september
2017og skalleveresin utredninginnen 1. desember2019.
Introduksjonsloveninneholderen bestemmelseom at kommunenhar plikt til å føre internkontroll
for å sikre at oppgaveneblir utført i samsvarmed kravene.Ved gjennomgangenav bestemmelsenei
introduksjonslovenhar departementettatt hensyntil at det er igangsattet arbeid med en helhetlig
gjennomgangav introduksjonsloven.
5.6.2

Barnehageloven

5.6.2.1 Gjeldenderett
Kommunener lokal barnehagemyndighet,jf. barnehageloven§ 8 første ledd første punktum.
Oppgavenekommunenhar som barnehagemyndighetregnessom kommuneplikter.Verken
barnehageloveneller forskriftene til loven inneholderkrav om internkontroll for kommunensom
barnehagemyndighet.
Kommunenskalgi veiledningog påseat barnehagenedrivesi samsvarmed gjeldenderegelverk,jf.
barnehageloven§ 8 første ledd andre punktum. Kommunenfører tilsyn med virksomheteretter
barnehageloven,jf. barnehageloven§ 16 første ledd. Barnehageloven§ 16 andretil fjerde ledd
bestemmerhvilke reaksjonerkommunenkan ileggevirksomheteretter loven, og nærmereregler for
dette.
Oppgavenesom barnehagenehar etter barnehagelovenog lovensforskrifter regnessom
aktørplikter, og ikke kommuneplikter,uavhengigav om barnehageneer kommunaleeller private.
Det er ikke gitt regler om internkontroll med utførelsenav disseoppgavene.
5.6.2.2 Vurdering og forslag
Internkontrollplik t for kommunensom barnehagemyndighet
Internkontrollbestemmelseni kommuneloven§ 25-1 vil gjeldefor kommunensvirksomhetsom
barnehagemyndighet.Barnehagelovenog forskriftene til loven inneholderikke særskiltekrav om
internkontroll for kommunensom barnehagemyndighet.Kunnskapsd
epartementet leggerderfor til
grunn at det ikke er noen særreglerom internkontroll i barnehagelovensom det er aktuelt å
oppheveeller endre.
Internkontrollbestemmelseni kommuneloven§ 25-1 vil ikke gjeldefor pliktene som i
barnehagelovener lagt til "barnehagene" sidendissepliktene regnessom aktørplikter,dvs.at de
gjelder for alle barnehageruavhengigav om barnehageneer kommunalteller privat eiet.
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Kunnskapsd
epartementethar vurdert om barnehagelovenbør vise til kravet om at kommunenskal
ha internkontroll med virksomhetensom barnehagemyndighet,for eksempelved å henvisetil
kommuneloven§ 25-1. Dette vil i så fall væreen ren henvisningsbestemmelse
som ikke påvirkerdet
rettslige kravet til internkontroll. Fraet lovteknisksynspunkter det ikke ønskelig med slike
bestemmelserfordi de er unødvendigeog medføreret mer omfangsriktlovverk.
Internkontrollbestemmelseni kommuneloven§ 25-1 skalgjeldefor alle kommuneplikteruavhengig
av hvilkensektor eller etat det dreier segom. Kunnskaps
departementet leggertil grunn at
internkontrollplikten vil bli kjent for kommunensom barnehagemyndighet
, selvom barnehageloven
ikke henvisertil bestemmelseni kommuneloven.Kunnskapsd
epartementetforeslårderfor å ikke ta
inn en henvisningtil kommuneloven§ 25-1 i barnehageloven.
Forskriftshjemmelfor internkontrollkrav
Kunnskapsd
epartementetforeslårå videreføregjeldenderett og ikke innføre nye
forskriftsbestemmelserfor internkontroll i barnehageloven.
Tilsynmed internkontrollplikten
Det følger i dag av barnehageloven§ 9 første ledd at fylkesmannenfører tilsyn med lovlighetenav
kommunensoppfyllelseav plikter som barnehagemyndighet.Hvisfylkesmannenstilsyn skalomfatte
kommunensinternkontrollplikt etter kommuneloven
§ 25-1, må dette framgåsærskiltav barnehageloven.
I dag er fylkesmannenstilsyn avgrensettil å se på om kommunenhar oppfylt sine plikter som
barnehagemyndigheti en bestemt sakeller situasjon,eller på tilsynstidspunktet.Dersom
tilsynshjemmelenutvidestil å omfatte kommunensinternkontroll etter kommuneloven§ 25-1, kan
fylkesmannenderimot undersøkeog vurdere om kommunenarbeidersystematiskmed å sikreat
den overholderde pliktene den har som barnehagemyndighet.Ut fra et tilsynsmetodiskperspektiv
har dette fordeler, blant annet med tanke på informasjonsgrunnlagetsom skalinnhentesog
spørsmåletom bevisbyrde.For kommunensom utsettes for tilsyn, vil tilsyn med internkontrollen
kunne gi større læringsgevinstenn tilsyn med bare enkelttilfeller eller en praksispå
tilsynstidspunktet. Tilsynmed internkontroll er vanliginnenfor andre deler av kommunens
virksomhetog dermedkjent for kommunene.Å utvide fylkesmannenstilsynshjemmeloverfor
kommunensom barnehagemyndighetvil ogsåkunnebidra til bedre og mer helhetligsamordningav
fylkesmannensulike tilsyn med en kommune.Departementetforeslårderfor å utvide
tilsynshjemmelenslik at kommunensplikt til å ha internkontroll med virksomhetensom
barnehagemyndighet,kan være gjenstandfor tilsyn.
Kunnskapsd
epartementetleggertil grunn at en utvidet tilsynshjemmelikke vil få økonomiske
konsekvenser.Formåletmed å utvide tilsynshjemmelener å gjøre tilsynenemer målrettede.Med en
utvidet tilsynshjemmelkan fylkesmannenvelgeom han vil bruke tilsynet som et virkemiddelfor å
styrke kommunenssystematiskearbeid for selv å kunnesørgefor regeletterlevelse,eller om han vil
gå inn i en bestemt sakeller praksis.Fylkesmannenvil dermed kunne innrette tilsyneneut fra hva
som vil gi best mulig effekt i det enkeltetilfellet. At fylkesmannenfår en utvidet tilsynshjemmel,vil
ikke i segselvpåvirkeomfangettilsyn ut mot kommunene.
5.6.3

Opplæringsloven§ 13-10 og forskriftsbestemmelserom forsvarlig system

5.6.3.1 Gjeldenderett
Opplæringsloven§ 13-10 andre ledd bestemmerat kommunenog fylkeskommunenskalha et
forsvarligsystemfor vurderingav om kravenei opplæringslovenog forskriftenetil loven blir oppfylt.
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Viderefølger det av bestemmelsenat kommunenog fylkeskommunenskalha et forsvarligsystem
for å følge opp resultatenefra dissevurderingene.
For at systemetskalværeforsvarlig,må det væreegnet til å avdekkeforhold som er i strid med
opplæringsloveneller forskriftene til loven, og sikreat det blir satt i gangnødvendigeog egnede
tiltak for å oppfylle kravene.Kommunenog fylkeskommunenmå innhente og bruke tilstrekkeligog
oppdatert informasjonom praksisentil skolene,opplæringsstedene,den pedagogisk
-psykologisk
tjenestenog andre som utfører oppgaveretter opplæringslovenog forskriftene til loven. Videremå
kommunenog fylkeskommunenvurdere om praksisener i samsvarmed regelverket,og eventuelt
følge opp at den aktuellevirksomhetenendrer praksisenslik at den oppfyller kravene.For å kunne
gjøre dette må kommunenog fylkeskommunenha kunnskapom hvilke krav opplæringslovenog
forskriftene til loven stiller til skolerog andre som utfører oppgaveretter loven. Kommunenog
fylkeskommunenstår fritt til å utforme systemetslik at det er tilpassetlokaleforhold, men for at det
skalvære forsvarliger det lagt til grunn at systemetmå kunneavdekkeog rette opp brudd på
regelverketinnen rimelig tid. Kravettil forsvarligsysteminkludererogsåoppgaversom utføresav
kommunenseller fylkeskommunensadministrasjonsentralt, for eksempeltilfeller der enkeltvedtak
om særlige tilpasningerfor elever fattes av administrasjonensentralt, og ikke av den enkelte skole.
Kravetom å ha et forsvarligsystemgjelder tilsvarendefor skoleeierefor private grunnskoleretter
opplæringsloven§ 2-12. Det følger av opplæringsloven§ 13-10 andre ledd.
Når det gjelder elevenesrett til læremiddelpå sin målform følger det av forskrift til opplæringsloven
§ 17-3 at kommunenog fylkeskommunensom skoleeierskalha et forsvarligsystemfor å sikreat
retten bli oppfylt. Bestemmelseninneholderen henvisningtil opplæringsloven§ 13-10.
For grunnskolenog videregåendeopplæringfølger det av forskrift til opplæringsloven
§ 3-39 første ledd at kommunenog fylkeskommunensom skoleeierskalha et forsvarligsystemfor
føring av karaktererog fravær. For grunnopplæringsom er særskiltorganisertfor voksnefølger det
av forskrift til opplæringsloven§ 4-32 første ledd at kommunenog fylkeskommunensom skoleeier
skalha et forsvarligsystemfor føring av karakterer.Beggebestemmelseneinneholderen henvisning
til opplæringsloven§ 13-10 første ledd. Bestemmelseneinneholderkrav om hva som skalføres i
systemetog regler for dette.
Lærebedrifterskalha intern kvalitetssikring,slik at lærlingen,praksisbrevkandidaten,
lærekandidateneller kandidatenfor fagbrevpå jobb får opplæringi samsvarmed opplæringsloven
og forskriften til loven, jf. opplæringsloven§ 4-7. Viderefølger det av bestemmelsenat en eller flere
representanterfor arbeidstakerneskalsammenmed den eller de fagligeledernejevnlig se til at
lærebedriftenfølger pliktene etter opplæringslovenmed forskrift.
5.6.3.2 Vurdering og forslag
Kravet om at kommunenog fylkeskommunenskal ha et forsvarlig system
Kunnskapsd
epartementethar vurdert hvorvidt det fortsatt skalvære et krav om at kommunen og
fylkeskommunenskalha et "forsvarligsystem"for å vurdere om kravenei opplæringslovenog
tilhørendeforskrifter blir oppfylt, og for å følgeopp resultateneav dissevurderingene.
Opplæringsloven§ 13-10 andre ledd bruker ikke begrepetinternkontroll og den inneholderikke alle
elementersom kan inngåi en internkontroll. Aktiviteteneog kravenesom følger av bestemmelsener
likevel i stor grad sammenfallendemed elementersom inngåri interkontrollbestemmelseni
kommuneloven§ 25-1.
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Hviskravet om at kommunenskalha et forsvarligsystemoppheves,vil kommuneloven
§ 25-1 regulerekravet til internkontroll. Internkontrollbestemmelseni kommunelovenomfatter alt
som er innenfor ansvarsområdettil kommunedirektøren.Alle deler av administrasjonener inkludert.
Den folkevalgtedelen av kommunener imidlertid ikke inkludert i internkontrollen.
Internkontrollpliktenomfatter dermedoppgavenesom utføres av kommunensog fylkeskommunens
administrasjonsentralt, pedagogisk
-psykologisktjeneste og alle skoler og opplæringsstedersom gir
opplæringetter opplæringslovenog forskriftene til loven.
Hensynettil å unngådobbeltreguleringog å sikreat internkontroll i hovedsaker regulert i
kommuneloven,tilsier at opplæringsloven§ 13-10 andre ledd om forsvarlig systemfor kommunen
og fylkeskommunensom skoleeierbør oppheves.Kunnskapsd
epartementetanserat det ikke er
noen deler av dagensmateriellekrav som går tapt ved at § 13-10 andre ledd erstattesav
kommunelovensinternkontrollbestemmelse.Internkontrollbestemmelseni kommuneloven§ 25-1
leggerogsåopp til en mer helhetlig internkontroll enn dagensbestemmelsei opplæringsloven§ 1310 andre ledd. Bestemmelsenpåleggeret internkontrollansvarsom bådeskalforebyggeeller hindre
at brudd på regelverket oppstår,og som skalsikreat eventuellebrudd blir oppdagetog korrigert.
Kunnskapsd
epartementetforeslårå oppheveopplæringsloven§ 13-10 andre ledd første punktum
om at kommunenog fylkeskommunenskalha et forsvarligsystemfor vurderingav om kravenei
opplæringslovenog forskriftene til loven blir oppfylt. Videreforeslås å oppheveden delen av § 13-10
andre ledd andre punktum som handlerom at kommunenog fylkeskommunenskalha et forsvarlig
systemfor å følgeopp resultatenefra vurderingeneetter opplæringsloven§ 13-10 andre ledd første
punktum.
Kunnskapsd
epartementethar vurdert om opplæringslove
n bør vise til kravet om å ha internkontroll
etter kommuneloven§ 25-1. Dette vil i så fall væreen ren henvisningsbestemmelse
som ikke
påvirkerdet rettslige kravet til internkontroll. Kunnskapsd
epartementetforeslårå ikke ta inn en
henvisningtil kommuneloven§ 25-1 fordi det er unødvendigog gir et mer omfangsriktlovverk.
Internkontrollplikten etter kommunelovenvil gjeldefor alle kommuneplikteruavhengigav hvilken
sektor eller etat det dreier segom. Kunnskapsd
epartementetleggerderfor til grunn at plikten vil bli
kjent for kommunenog fylkeskommunenselvom opplæringslovenikke henvisertil bestemmelseni
kommuneloven§ 25-1.
Internkontroll for private aktører som gir opplæring på vegne av en kommuneeller
fylkeskommune
Opplæringetter opplæringslovenblir i en del tilfeller gitt av private aktører på vegneav kommunen
eller fylkeskommunen.Eksemplerpå dette er grunnskole- og videregåendeopplæringtil voksnesom
gis av private aktører og opplæringi private barnevern- og helseinstitusjoner.
Kunnskapsd
epartementetleggertil grunn at kravenesom opplæringslovenog forskriftenetil loven
stiller til skolene,er kommuneplikterselvom kommuneneller fylkeskommunenbruker andre
aktører til å utføre oppgavene.Departementethar vurdert om private aktører som utfører slike
oppgaverpå vegneav en kommuneeller fylkeskommune,skalha sammekrav til internkontroll som
kommuneneller fylkeskommunenselv har.
Påbakgrunnav uttalelsenei Prop.46 L (2017–2018)leggervi til grunn at kommunenog
fylkeskommunenskalha internkontroll med det kommunenselvgjør for å sikre at pliktene i
opplæringslovenog forskriftene til loven blir oppfylt, og at dette gjelder selvom det er en privat
aktør som utfører oppgavene.Måten kommunenog fylkeskommunenivaretar
internkontrollansvaretpå vil væreannerledesfor oppgaversom utføres av private aktører,enn den
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er for oppgaversom utføresav de kommunaleog fylkeskommunalevirksomhetene.Fordi
kommunenog fylkeskommunenikke har ledelsenog styringenav private virksomheter,må
kommunenog fylkeskommunenvelgeandre måter å følgeopp internkontrollansvaretpå i praksis.
Kommunenkan sette bort utføringen av oppgaven,men ikke ansvaretfor den. Kommunenmå finne
en måte å sikreog følge med på at innbyggernefår de tjenestenede har krav på. Dette kan gjørespå
ulike måter. Det kan for eksempelinngåi avtalenkommunenhar med en privat aktør visserutiner
for oppfølging.Uansettvil det måtte inngåi kommunensinternkontroll, etter ordinær
risikovurderingosv.,å ha rutiner, prosedyrerosv. for å sikre kommunenskontroll med at
innbyggernefår det de har krav på selvom en privat aktør utfører oppgaven."
Etter Kunnskaps
departementetsvurderinger det ikke behovfor å innføre en regel i opplæringsloven
om at private aktører som utfører oppgaverpå vegneav en kommuneeller en fylkeskommune,skal
ha sammeinternkontrollkravsom kommuneneller fylkeskommunenselv har. Kravenesom
opplæringslovenog forskriftene til loven stiller til opplæringener kommuneplikterselv om
kommuneneller fylkeskommunenbruker private aktører til å utføre oppgavene.
Kunnskapsd
epartementetvil framheveat kommunenog fylkeskommunener ansvarligfor at elevene
får den opplæringende skalha etter opplæringslovenog forskriftene til loven, og at kommunenog
fylkeskommunenskalha internkontroll etter kommuneloven§ 25-1. Å plassereen tilsvarende
internkontrollplikt på den private aktørenvil bryte med dette utgangspunktet,og kan bidra til å
gjøre kommunedirektørensansvaretter kommuneloven§ 25-1 uklart.
Kunnskapsd
epartementetforeslårderfor å ikke innføre en internkontrollplikt for private aktører som
utfører oppgaveretter opplæringslovenog forskriftenetil loven på vegneav en kommuneeller en
fylkeskommune.
Kravet om at ledelsenved private grunnskolerskal ha et forsvarlig system
Privategrunnskoleretter opplæringsloven§ 2-12 er i dagomfattet av sammebestemmelseom
forsvarligsystemsom kommunenog fylkeskommunenved at de er omfattet av kravenei
opplæringsloven§ 13-10 andre ledd. Pliktenesom gjelderfor de private grunnskolene etter
opplæringsloven§ 2-12 er ikke kommuneplikter,og disseskoleneutfører ikke oppgaverpå vegneav
en kommuneeller en fylkeskommune.Kunnskapsdepartementet
understrekerat dette er private
grunnskolersom ikke mottar statstilskuddetter friskoleloven.
Kunnskapsdepartementetønskerat de private grunnskoleneetter opplæringsloven§ 2-12 fortsatt
skalha en internkontrollplikt som tilsvarer internkontrollplikten til offentlige skoleeiere.
Kunnskapsd
epartementetforeslårderfor å videreførekravet om at ledelsenved private grunnskoler
etter opplæringsloven§ 2-12 skalha internkontroll for å sikreat kravenei opplæringslovenog
forskriftene til loven blir fulgt. Departementetforeslårat bestemmelseninneholderkrav om
aktiviteter tilsvarendeinnholdet i internkontrollkraveti kommuneloven§ 25-1. Internkontrollenskal
være systematiskog tilpassetskolensstørrelse,egenart,aktiviteter og risikoforhold.Dette ivaretar
etter departementetssyn hensynettil at ledelsenved private grunnskoleretter opplæringsloven§ 212 skalkunnetilpasseinternkontrollen til egenskolevirksomhet.
Kunnskapsd
epartementetforeslårå lovfesteinternkontrollplikten for private grunnskoleri en ny
lovbestemmelsei opplæringsloven§ 2-12 A andre til fjerde ledd. Videreforeslårvi å flytte
bestemmelseni dagensopplæringslov§ 13-10 første ledd om ledelsensansvartil den nye
lovbestemmelseni § 2-12 A første ledd. Pådennemåten blir ledelsensansvarfor å oppfylle kravene
i opplæringslovenog forskriftene til loven og plikten til å ha internkontroll, samleti § 2-12 A. Denne
bestemmelsenvil bare gjeldeprivate grunnskoleretter opplæringsloven§ 2-12, og en unødvendig
sammenblandingmed kommuneplikterunngås.
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Forsvarligsystemfor å sikre at elevenefår læremiddelpå sin målform
Kunnskapsd
epartementethar vurdert om bestemmelseni forskrift til opplæringsloven§ 17-3 første
ledd sistepunktum bør opphevessom følge av internkontrollbestemmelseni kommuneloven§ 25-1.
I henholdtil bestemmelsenskalskoleeierha et forsvarlig system,jf. opplæringsloven§ 13-10, for å
sikre at retten til læremiddelpå elevensmålform blir oppfylt.
Kunnskapsd
epartementetmener at kravet til et forsvarligsystemfor å sikreat elevenefår
læremiddelpå sin målform vil bli ivaretatt ved at kommunenog fylkeskommunenfår en
internkontrollplikt etter kommuneloven§ 25-1. Etter Kunnskaps
departementetssyn vil ingen
materiellekrav gå tapt ved at kommuneloven§ 25-1 i sin helhet regulererkommunensog
fylkeskommunensinternkontroll for å sikreat elevenefår ivaretatt retten til læremiddelpå egen
målform. Kunnskapsd
epartementetviser til at opplæringsloven§ 13-10 andre ledd om forsvarlig
systemer foreslått opphevet,og bestemmelseni kommuneloven§ 25-1 vil gjeldeselvom forskriften
§ 17-3 ikke henvisertil den. Kunnskapsd
epartementetforeslårderfor å oppheveforskrift til
opplæringsloven§ 17-3 første ledd sistepunktum.
Kravet om å ha et forsvarlig systemfor føring av karakterer og fravær
Internkontrollkraveti kommunelovensom omfatter hele skolevirksomheten,kan tilsi at det ikke er
like stort behov for forskriftsbestemmelseneom forsvarligsystemfor føring av karaktereri forskrift
til opplæringsloveni §§ 3-39 og 4-32 første ledd. Samtidighandlerbestemmelsenei forskrift til
opplæringsloven§§ 3-39 og 4-32 om at kommunenog fylkeskommunenmå ha et systemfor føring
av karaktererog fravær,og ikke generellekrav til internkontroll. Etter forskriftsbestemmelsene
er
kommunenog fylkeskommunenforpliktet til å ha et slikt system.De kan ikke ut fra en
risikovurderingbeslutte at det ikke er behovfor et slikt system.Etter kommuneloven§ 25-1 kan
kommunenog fylkeskommunenderimot dette. I det liggerdet en risiko for at enkeltekommunerog
fylkeskommunervil unnlate å ha et systemfor føring av karaktererog fravær slik forskriften krever i
dag.Departementetanserat dette er en uakseptabelrisiko med tanke på hvor viktig det er for
eleveneat karaktererog fravær blir riktig ført.
Departementetforeslårpå bakgrunnav dette at kraveneom å ha et systemfor føring av karakterer
og fravær fortsatt skalgjelde.Henvisningenetil § 13-10 første ledd er imidlertid unødvendigsiden
dette uansett er en kommunepliktsom kommunenog fylkeskommunenhar ansvaretfor.
Departementetforeslårderfor å beholdekravenei forskriften §§ 3-39 og 4-32 første ledd, men å ta
bort henvisningenetil opplæringsloven§ 13-10 første ledd.
For å gjøre det tydelig at bestemmelsenei forskrift til opplæringsloven§§ 3-39 og 4-32 første ledd
handlerom at kommunenog fylkeskommunenmå ha et systemfor føring av karaktererog fravær,
og ikke generellekrav til internkontroll, foreslårKunnskaps
departementet å fjerne begrepet
forsvarligfra ordlyden.De foreslåtte endringeneer ikke ment å innebæreen endringav kravene i
forhold til gjeldenderett.
Internkontroll for lærebedrifter
Når det gjelder pliktene som opplæringslovenog forskriftene til loven leggerpå den enkelte
lærebedriften,regulereropplæringsloven§ 4-7 kravenetil internkontroll i den enkelte
lærebedriften. Dennebestemmelsenstiller imidlertid ikke krav til kommunensinternkontroll og blir
såledesikke berørt av særlovgjennomgangen.
Kunnskapsd
epartementetforeslårikke endringeri
opplæringsloven§ 4-7.
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Når det gjelder fylkeskommunensplikter etter opplæringslovenog lovensforskrifter, vil
fylkeskommunenmed de nye reglenefå krav om internkontroll i samsvarmed kommuneloven§ 251.
Kravenesom gjelder for opplæringi bedrift vil etter Kunnskaps
departementetsvurderingvære
tilstrekkeligivaretatt ved internkontrollkravenei opplæringsloven§ 4-7 og kommuneloven§ 25-1.
Kunnskapsd
epartementetforeslårderfor ingen andre lovendringernår det gjelder kravenetil
internkontroll med opplæringi bedrift.
5.6.4

Opplæringslovenkapittel 9 A om skolemiljø

5.6.4.1 Gjeldenderett
Av opplæringsloven§ 9 A-3 andre ledd framgårdet at skoleneskalarbeidekontinuerligog
systematiskfor å fremme helsen,miljøet og sikkerhetentil elevene,slik at kravenei eller i medhold
av opplæringslovenkapittel 9 A blir oppfylt. Det framgårvidere at rektor har ansvaretfor at dette
blir gjort. Bestemmelsenomfatter bådekrav til å ha internkontroll for å sikreat kravenei
opplæringslovenkapittel 9 A blir oppfylt ved skolen,og et krav om at skolenskalarbeide
forebyggendemed for å sikreet trygt og godt skolemiljøfor alle elever.
5.6.4.2 Vurdering og forslag
Plikten til å arbeide systematiskfor å oppfylle kravene om skolemiljø
Den delen av opplæringsloven§ 9A-3 som handlerom å arbeidesystematiskfor å oppfylle kravenei
kapittel 9 A, er internkontrollkravsom vil bli ivaretatt av internkontrollbestemmelseni ny
kommuneloven§ 25-1. Kunnskapsd
epartementetforeslårderfor å endre § 9 A-3 slik at kravet om å
arbeidekontinuerligog systematiskfor at krav i eller i medholdav kapittel 9 A blir oppfylt, tas ut.
Etter dagensopplæringslov§ 9 A-3 er det rektor som har ansvaretfor internkontrollen,mens
kommuneneller fylkeskommunenskalha et forsvarligsystemfor å vurdereom, og eventuelt følge
opp at, skolenspraksiser i samsvarmed regelverket,jf. opplæringsloven§ 13-10 andre ledd. Etter
den nye kommuneloven§ 25-1 er det kommunedirektørensom har ansvaretfor internkontrollen.
Ansvaretetter kommuneloven§ 25-1 gjelder hele kommunensog fylkeskommunensvirksomhet,
uavhengigav hvem som har fått delegertde ulike oppgavene.Dette tilsier at det er unødvendigå
påleggerektor særskiltekrav i loven til systematiskarbeid for å sikreat kravenei opplæringsloven
kapittel 9 A blir oppfylt. Samtidigser Kunnskaps
departementetat det i praksiser store forskjeller
mellom skolenenår det gjelder det systematiskearbeidet for å sikre at de overholderkravenei
kapittel 9 A, ogsåmellom skolerinnad i sammekommuneeller fylkeskommune.Dette tyder på at
rektors systematiskearbeid for å sikre at skolenoverholderkravenei opplæringslovenkapittel 9 A,
kan væreavgjørendefor hvilkenpraksisskolenhar. Kunnskapsd
epartementetønskerderfor å
videreføreet selvstendigansvarfor rektor når det gjelder plikten til å ha internkontroll for å sikreat
kravenei opplæringslovenkapittel 9 A oppfylles.Ved å påleggerektor et selvstendigansvar,blir
rektor gjort ansvarligfor tilfeller der for eksempelkommunedirektørenhar bestemt systemerog
rutiner som rektor ikke følger opp.
Rektormå forholde segtil føringer som kommunedirektørengir til skolene.Dette gjelder selvom
rektor og kommunedirektørener uenigeom hvordanskolenbør jobbe systematiskfor å oppfylle
kravenei opplæringslovenkapittel 9 A.
Rektorsselvstendigeansvarkommer ikke til erstatningfor, og begrenserikke, kommunenseller
fylkeskommunensansvar.Kommunedirektørenkan ikke fraskrivesegansvaretselvom rektor har et
selvstendigansvar.
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Kunnskapsd
epartementetforeslårå videreførerektors selvstendigeansvarfor skolensarbeid i saker
om skolemiljø,ved å ta inn i opplæringsloven§ 9 A-3 en setningom at rektor har et selvstendig
ansvarfor at skolenhar internkontroll etter kommuneloven§ 25-1 for å sikreat kravenei
opplæringslovenkapittel 9 A følges.Det nærmereinnholdet i dette internkontrollansvaretvil være
regulert av kommuneloven§ 25-1. Departementetpresisererat bestemmelsenom et selvstendig
ansvarfor rektor, ikke skalbegrenseansvaretkommunedirektøren har etter kommuneloven§ 25-1.
En tydeligere lovbestemmelseom forebyggendearbeid med skolemiljøet
Kunnskapsd
epartementetmener det er behovfor å videreføreog tydeliggjørekravet om
forebyggendearbeid med skolemiljøeti stedet for at dette skal utledesav
internkontrollbestemmelsenslik som tidligere. At sammelovbestemmelseregulererbåde
internkontroll og krav om å jobbe forebyggendemed skolemiljøethar vist segå gjøre pliktene
unødvendiguklare.Kravenetil forebyggendearbeid har en grenseflatemot, og overlapperdels,
aktivitetsplikteni § 9 A-4 og kravenetil internkontroll. Kravenesom gjelder for det forebyggende
arbeidet, har likevelet sentralt innhold som ikke er ivaretatt av de andre lovkravene.
Kunnskapsd
epartementetforeslårå endre bestemmelseni opplæringsloven§ 9 A-3 andre ledd slik
at det framgårtydelig at skolenskalarbeidefor å skapeet skolemiljøsom fremmer helsen,miljøet
og trygghetentil elevene,og for å finne tiltak for å forebyggebrudd på retten til et trygt og godt
skolemiljø.Rektorhar et selvstendigansvarfor at dette blir gjort. Rektorsansvarkommer ikke til
erstatningfor, og begrenserikke, kommunenseller fylkeskommunensansvar.Arbeidet kan gjøres
både på skole- og på klasse- eller gruppenivå,og det er viktig at eleveneselvfår delta i dette
arbeidet.
Den første delen av forslagettil den nye ordlydenhandlerom at skolenskalarbeidefor å fremme
faktorer som gir et positivt skolemiljøfor elevene.Skolemiljøetskalvirke positivt på eleveneshelse,
trivsel og læring,trygghet og sosialetilhørighet. Arbeidetskalstrekkeseglengerenn å hindre
krenkelser,og må omfatte holdninger,verdier, undervisningspraksis,
relasjonerog ledelse.Å
etablere og opprettholde en god skolekulturer viktig for et trygt og godt skolemiljø,fordi
holdningeneog praksisentil de som jobber på skolen,har betydningfor hvordanskolemiljøetblir for
elevene.
Den andre delen av ordlydeni lovforslagethandlerom at skolenskalarbeideaktivt med å finne tiltak
som kan forebyggebrudd på retten til et trygt og godt skolemiljø.Enkeltegrupper er mer utsatt for å
oppleveutrygghetog krenkelserpå skolen,for eksempeleleversom mottar spesialundervisning
, og
elevermed nedsatt funksjonsevne.Skolenmå søkeå finne fram ti l tiltak som kan forebyggeat dette
skjer. For eksempelkan skolenarbeidemed inkluderingsom tiltak for å redusererisikoenfor at disse
eleveneføler segutenfor og ekskludert.
5.6.5

Opplæringsloven§ 10-8 om kompetanse

6.6.5.1 Gjeldenderett
Somskoleeierhar kommunenog fylkeskommunenansvarfor å ha riktig og nødvendigkompetansei
virksomheten,jf. opplæringsloven§ 10-8 første punktum. Videreskalkommunenog
fylkeskommunenha et systemsom gir undervisningspersonale,
skoleeiereog personalemed
særoppgaver i skoleverketanledningtil nødvendigkompetanseutvikling,med sikte på å fornye og
utvide den fagligeog pedagogiskekunnskapenog å holde segorientert om og værepå høydemed
utviklingeni skolenog samfunnet,jf. opplæringsloven§ 10-8 andre punktum.
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5.6.5.1 Vurdering og forslag
Kommunensog fylkeskommunensansvar for riktig og nødvendigkompetanse
Kunnskapsd
epartementethar vurdert om dette er bestemmelsersom bør endressom følgeav ny
internkontrollbestemmelsei ny kommunelov.Dette er bestemmelserom kompetansekravsom er
nært knyttet til internkontroll og såledesskalvurderesi denne gjennomgangen.
Bestemmelseni opplæringsloven§ 10-8 byggerpå tidligere bestemmelseri grunnskolelovenav 1969
og opplæringslovenav 1998.I 2005 ble bestemmelsenendret noe for å få tydeligerefram det
ansvaretskoleeierenhar for kompetanseutviklingi egnevirksomheter.I Ot.prp. nr. 57 (2004–2005)
ble det vist til at kompetanseog motivasjonhos lærerneer den faktoren som påvirker
elevprestasjonenemest av alle ressurseri skolen.Det ble vist til at den vesentligedelen av
kompetanseutviklingenmå skje gjennometter- og videreutdanning.Kompetansehos lærernesom
jobber i skolenehar vært et av de viktigstenasjonalesatsingsområdene
de sisteårene.
Opplæringsloven§§ 10-1 og 10-2 regulererhvilkenkompetanselærernemå ha for å få fast
ansettelse.Endringersom følgeav for eksempelnye læreplanereller ny pedagogiskeller faglig
kunnskap,gjør det i tillegg nødvendigå fornye og utvide kompetansentil lærerneog andre i
skoleverketetter ansettelse.Godemuligheter for kompetanseutviklinger med på å sikre at de har
den nødvendigekompetansen.Lærerneer skolensviktigsteressursog er helt avgjørendefor elevers
trivsel og læring.Kraveti opplæringsloven§ 10-8 gjenspeilerde forventningenemyndighetenehar til
kommunenog fylkeskommunennår det gjelder kompetanseutvikling for lærere,skoleeiereog
personalemed særoppgaveri skoleverket.
Opplæringslovutvalget
skalta stilling til om det fortsatt skalværerettslige plikter for kommunenog
fylkeskommunennår det gjelder arbeidet med kompetanseutvikling.Med tanke på hvor avgjørende
kompetansener for eleveneslæringog mestring,og de forventningenemyndighetenehar til
kommunensog fylkeskommunensarbeid på dette området, ønskerkunnskaps
departementetå
beholdekravet i opplæringsloven§ 10-8. Kunnskapsd
epartementetvil ogsåavvente
Opplæringslovutvalgets
vurderingerog anbefalinger,og foreslårderfor foreløpigå videreførekravet
om å ha riktig og nødvendigkompetansei opplæringsloven§ 10-8. Dette blir en ren
pliktbestemmelse.Når det gjelder kravenetil hvilkenkompetanseutviklingkommunenog
fylkeskommunenskaltilby og omfang,innebærerikke forslagetnoen endringi forhold til gjeldende
rett.
Begrepet«ha et system»i opplæringsloven§ 10-8 indikerer at det er krav til kommunensog
fylkeskommunenssystematiske arbeid,og ikke bare krav om å tilby kompetanseutviklingi tråd med
bestemmelsen.For at opplæringsloven§ 10-8 ikke skalangi internkontrollelementersom følger av
kommuneloven§ 25-1, er det etter departementetssyn behov for å endre ordlydeni § 10-8 noe.
Kunnskapsd
epartementetforeslårå endre ordlydenslik at det ikke er krav om at kommunenog
fylkeskommunensom skoleeierskal"ha et system",men at kravet blir at skoleeierenskalsørgefor
at undervisningspersonale,
skoleeiereog personalemed særoppgaveri skoleverketgis anledningtil
nødvendigkompetanseutvikling,med sikte på å fornye og utvide den fagligeog pedagogiske
kunnskapenog å holde segorientert om og være på høydemed utviklingeni skolenog samfunnet.
Pådennemåten vil plikten i opplæringsloven§ 10-8 væreavgrensettil at kommunenog
fylkeskommunenskaltilby nødvendigkompetanseutvikling.
At kommunenog fylkeskommunenskalha internkontroll for å oppfylle kravenei opplæringsloven§
10-8, vil framgåav kommuneloven§ 25-1.
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5.6.6

Krav t il skolebasertvurdering og oppfølgingav nasjonalekvalitetsvurderingeri
opplæringslovenmed forskrift

5.6.6.1 Gjeldende rett
Skoleneskaljevnlig vurdere i hvilkengradorganiseringen,tilretteleggingenog gjennomføringenav
opplæringenmedvirkertil å nå de målene som er fastsatt i Læreplanverketfor Kunnskapsløftet
, jf.
forskrift til opplæringsloven§ 2-1. Viderefølger det av bestemmelsenat eleveneskalinvolveresi
denne vurderingen.Somskoleeierhar kommunenog fylkeskommunenansvaretfor å se til at
vurderingen,som blir kalt skolebasertvurdering,blir gjennomførtetter forutsetningene.Kravenei
forskrift til opplæringsloven§ 2-1 gjelder tilsvarendefor private grunnskoleretter opplæringsloven§
2-12.
Kommunenog fylkeskommunenskal følgeopp resultatene fra nasjonalekvalitetsvurderinger,og
følge opp resultateneav dissevurderingene, jf. opplæringsloven§ 13-10 andre ledd. Somen del av
oppfølgingsansvaret
skaldet utarbeidesen årlig rapport om tilstandeni grunnskoleopplæringen
og
den videregåendeopplæringen,knyttet til læringsresultat,frafall og læringsmiljø.Den årlige
rapporten, som blir kalt tilstandsrapport,skaldrøftesav kommunestyreteller fylkestinget.Kravenei
opplæringsloven§ 13-10 andre ledd gjelder tilsvarendefor private grunnskoler etter
opplæringsloven§ 2-12. Her er det den øversteledelsenved skolensom skaldrøfte den årlige
rapporten, jf. opplæringsloven§ 13-10 andre ledd sistepunktum.
5.6.6.2 Vurdering og forslag
Kunnskapsd
epartementethar vurdert om dette er bestemmelsersom bør endressom følge av ny
internkontrollbestemmelsei ny kommunelov.Dette er bestemmelsersom gjelder krav til
kvalitetsarbeidog som derfor er nært knyttet til internkontroll og såledesskalvurderesi denne
gjennomgangen.
Formåletmed kravenetil kvalitetsarbeider at skoleeierneog skoleneskalbruke det kunnskapom
læringsmiljøetog læringsresultateneved skolentil å vurdere hvordanopplæringenfor elevenekan
bli bedre. Kravenetil kvalitetsarbeidhandlerførst og fremst om det pedagogiskearbeidet ved
skolen,mensinternkontrollkraveti kommuneloven§ 25-1 handlerom regelverksetterlevelse.
Kraveti forskrift til opplæringsloven§ 2-1 om at skoleneskalgjennomføreen skolebasertvurdering
ble innført i 1995,og kravet om at kommunenskalha et forsvarligsystemfor å følgeopp resultatene
fra nasjonalekvalitetsvurderingerble innført i 2004.Sistnevntekrav ble vedtatt samtidigsom
internkontrollkraveti § 13-10 andre ledd og haddesammenhengmed at det var igangsattarbeid for
å etablere et nasjonaltkvalitetsvurderingssystem.
SeOt.prp. nr.55 (2003–2004).Dette nasjonale
kvalitetsvurderingssystemet
ga skolerog kommunerog fylkeskommunerøkt kunnskapom
læringsmiljø,ressurstilgangog fagligeresultater.Kraveti opplæringsloven§ 13-10 andre ledd om å
utarbeide en årlig tilstandsrapportble innført i 2009.
Nasjonaleutdanningsmyndigheterhar jobbet med å gjøremål og indikatorer tilgjengeligepå
udir.no/skoleporten,og å utvikle og implementereverktøyfor kommunens,fylkeskommunensog
skolenesarbeid med kvalitetsvurderingog kvalitetsutvikling.Det er lagt ned en betydeliginnsatspå
dette feltet.
Opplæringslovutvalget
skalta stilling til om det fortsatt skalværepålagtfor kommuner,
fylkeskommunerog skolerå arbeidemed kvalitetsutvikling.Hvisutvalget går inn for å beholdekrav
om kvalitetsarbeid,skalutvalget vurdereom kraveneskalværemindre detaljerte enn i dag.
Kunnskapsd
epartementetønskerderfor å avventeOpplæringslovutvalgets
vurderinger og
anbefalingernår det gjelder krav til kvalitetsarbeid.Kunnskapsdepartementet
foreslårderfor ikke
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endringeri innholdet i kravenetil kvalitetsarbeidi opplæringsloven§ 13-10 andre ledd og forskrift til
opplæringsloven§ 2-1.
Kravenetil å gjennomføre en skolebasertvurdering,følgeopp resultatenefra nasjonale
kvalitetsvurderingerog utarbeideen årlig tilstandsrapport,hengersammen.Dette tilsier etter
departementetssyn at de bør framgåav sammelovbestemmelse.
Viderebør ikke dennetypen krav stå i sammenhengmed krav til internkontroll, som handlerom å
gjennomføresystematiskeaktiviteter og tiltak for å sikreat kravenei regelverketblir oppfylt. Den
årlige tilstandsrapportenskalgi informasjonom kvaliteten i opplæringenpå bakgrunnav nasjonale
kvalitetsvurderinger,mensrapporten etter kommuneloven§ 25-2 skalgi informasjonom arbeidet
med internkontroll for å sikreat kravenei regelverketblir oppfylt. Departementetforeslårå samle
kravenetil arbeid med kvalitetsutviklingi opplæringsloven§ 13-10 andre ledd og forskrift til
opplæringsloven§ 2-1 i en ny lovbestemmelse§ 13-3 e Plikt for kommunenog fylkeskommunentil å
arbeidemed kvalitetsutvikling.Det materielleinnholdet i kraveneforeslåsikke endret .
Videreforeslårdepartementet at opplæringsloven§ 2-12 tredje ledd skalhenvisetil den nye
lovbestemmelsenom plikt til å arbeidemed kvalitetsutvikling.Dette for at kravenetil å gjennomføre
en skolebasertvurdering,følgeopp resultatenefra nasjonalekvalitetsvurderingerog utarbeideen
årlig tilstandsrapport,fortsatt skalgjeldefor de private grunnskoleneetter opplæringsloven§ 2-12.
5.6.7

Tilsynmed internkontrollplikten i opplæringsloven

6.6.7.1 Gjeldenderett
Fylkesmannenfører tilsyn med lovlighetenav blant annet kommunens og fylkeskommunens
oppfyllelseav plikter i opplæringsloven,jf. opplæringsloven§ 14-1.

6.6.7.2Vurderingog forslag
Hvisfylkesmannenstilsyn skalomfatte kommunensog fylkeskommunensinternkontrollplikt etter
kommuneloven§ 25-1, må dette framgåav opplæringsloven.Fylkesmannenfører i dag tilsyn med
lovbestemmelsersom inneholderkrav til internkontroll, for eksempelkravet om at kommunenog
fylkeskommunenskalha et forsvarligsystemetter opplæringsloven§ 13-10 andre ledd. At kravene
til internkontroll blir samleti en egenbestemmelsei kommuneloven§ 25-1, bør ikke ha noe å si for
fylkesmannenstilsynsansvar.Kunnskapsd
epartementetforeslårderfor å innføre en hjemmelfor at
fylkesmannenskalkunneføre tilsyn med kommunensog fylkeskommunensinternkontrollplikt etter
kommuneloven§ 25-1.
5.6.8

Forskriftshjemmeli opplæringslovenfor internkontrollkrav

Opplæringsloveninneholderikke egneforskriftsbestemmelser knyttet til internkontroll.
Departementetforeslårå videreføregjeldenderett og ikke innføre nye forskriftsbestemmelseri
opplæringsloven.
5.6.9

Andre prosesser- opplæringsloven

PåKunnskapsdepartementets
områdepågårdet andre prosesserder spørsmålom bestemmelser
om internkontroll eller med internkontrollelementerer aktuelt.
Kunnskapsdepartem
entet nedsatte22. september2017et lovutvalgsom skalgjøreen helhetlig
gjennomgangog vurderingav regelverketfor grunnskolenog videregåendeopplæring.Utvalgetskal
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levere sin utredning innen 1. desember2019.Somvurderingenei dette høringsnotatetviser,har
Kunnskapsdepartementet
i særlovgjennomgangen
ogsåtatt hensyntil at opplæringslovutvalgetskal
gjøre en helhetlig gjennomgangog vurderingav opplæringsloven.Kunnskapsdepartementetforeslår
på dennebakgrunnå videreføreenkelte bestemmelseri dagensopplæringslov,og heller avvente
opplæringsutvalgetsvurderingerog anbefalingerfør man vurderer ytterligere endringeri
bestemmelsene.Dette gjelder kravet i opplæringsloven§ 10-8 om kommunensog fylkeskommunens
plikt til å arbeidemed kompetanseutvikling,og kravenetil kvalitetsarbeidi opplæringsloven§ 13-10
andre ledd og forskrift til opplæringsloven§ 2-1.
Kunnskapsdepartementet
arbeiderogsåmed å følgeopp anmodningsvedtakfra Stortingetom å
utrede regler om psykososialtmiljø i barnehageloven.ParalleltarbeiderHelse- og
omsorgsdepartementetmed en revisjonav regleneom fysiskbarnehage- og skolemiljømed sikte på
å tydeliggjøreog harmonisereregelverket.Det tas sikte på å sendedissesakenepå høringi løpet av
2019.
5.6.10 Introduksjonsloven
4.6.4.1Gjeldenderett
Introduksjonsloven§ 24 regulererkommunensplikt til å føre internkontroll. Det framgårav
bestemmelsenat kommunenskalføre internkontroll for å sikreat virksomhetog tjenester etter
kapitlene2 til 4 A, § 27 a og registrering i personregisteretter § 25 a andre ledd av opplysningerom
deltakelsei introduksjonsprogram,opplæringi norskog samfunnskunnskap
og opplæringi norskog
opplæringi norskkultur og norskeverdier i mottak er i samsvarmed kravenei loven. Videregår det
fram av bestemmelsenat kommunenmå kunnegjøre rede for hvordanden oppfyller denneplikten.
Bestemmelsenom internkontroll dekkerdet som omtalessom kommuneplikteri
introduksjonsloven.Dette gjelder blant annet plikten til å tilby introduksjonsprogram,opplæringi
norsk og samfunnskunnskap
og opplæringi norsk og opplæringi norsk kultur og norskeverdier i
mottak.
4.6.4.2Vurderingerog forslag
Kravom internkontroll
Kunnskapsd
epartementetanserat ingenmaterielle krav går tapt ved at kommuneloven§ 25-1 i sin
helhet regulererinternkontroll på introduksjonslovensområde.Kunnskapsd
epartementetforeslår
derfor å oppheveintroduksjonsloven§ 24.
Kunnskapsd
epartementethar vurdert om introduksjonslovenbør vise til kravet om å ha
internkontroll. Dette vil i så fall væreen ren henvisningsbestemmelse
som ikke påvirkerdet rettslige
kravet til internkontroll. Fraet lovteknisksynspunkter det ikke ønskeligmed slikebestemmelser
fordi de er unødvendigeog medføreret mer omfangsrikt lovverk.Internkontrollpliktenetter
kommuneloven§ 25-1 vil gjelde for alle kommuneplikteruavhengigav hvilkensektor eller etat det
dreier segom. Departementetleggertil grunn at plikten vil bli kjent for kommunenselvom
introduksjonslovenikke henviser til internkontrollbestemmelseni kommuneloven.
Kunnskapsd
epartementetforeslårderfor å ikke ta inn en henvisningtil kommuneloven§ 25-1.
Forskriftshjemmelfor internkontrollkrav
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Kunnskapsd
epartementetforeslårå videreføregjeldenderett og ikke innføre nye
forskriftsbestemmelseri introduksjonsloven.
Tilsynetter introduksjonsloven
Fylkesmannens
tilsyn etter introduksjonsloven§ 23 omfatter i dag ikke tilsyn med kommunens
internkontroll. Kunnskapsd
epartementethar startet arbeidet med en helhetlig gjennomgangav
introduksjonsloven.Spørsmåletom det skalinnføresen hjemmel for å føre tilsyn med kommunens
internkontrollplikt etter kommuneloven§ 25-1 vil bli vurdert i dette arbeidet.

5.7 Klima- og miljødepartementet
5.7.1

Innledning

Miljølovgivningengir myndighet og plikter for kommunenepå en rekkeområder.Regelverketgir
plikter som omfatter kommunensom aktør og særskilteplikter for kommunene,altså
kommuneplikter.Det er bestemmelserom internkontroll med kommunepliktersom skalvurderes
her.
Det er per i dagikke lovfestet et genereltkrav til internkontroll med kommunenesplikter etter
forurensningsloven.Det er såledeskommunelovensgenerellekrav om betryggendekontroll som
gjelder.Innføringenav en ny bestemmelseom internkontroll i kommuneloveninnebæreren ny,
tydeliggjort og selvstendigplikt for kommunenepå dette området.
Klima- og miljødepartementethar gjennomgåttforurensningsloven(lov av 13. mars1981om vern
mot forurensningerog om avfall) med tilhørendeforskrifter og vurdert om det er bestemmelsersom
må endreseller opphevesi forbindelsemed særlovgjennomgangen
av bestemmelserom
internkontroll. Klima- og miljødepartementethar vurdert om det finnes rene
internkontrollbestemmelsermed noen av kommunensplikter, og om det er bestemmelser som
inneholderelementerav internkontroll.
Kommunenesplikter fremgårav forurensningsloven,og av forskrifter gitt i medholdav denneloven.
De sentraleforskriftene er avfallsforskriftenog forurensningsforskriften.Kommunensplikter etter
forurensningslovenknytter segtil drift og vedlikeholdav avløpsanlegg(§§ 22, 23, 24, 26), innsamling
og behandlingav avfall (§§ 29, 30, 31, 32a,33, 34, 35, 37), beredskapog håndteringav akutt
forurensning(§§ 43, 44, 46 og 47) og tilsyn med forurensning(§ 48).
5.7.2

Avfallsforskriften § 15-6

5.7.2.1 Gjeldenderett
Forskriftom gjenvinningog behandlingav avfall av 01.06.2004nr. 930 (Avfallsforskriften)kapittel 15
regulererfastsettelseav avfallsgebyrer.Kapittelet er gitt med hjemmeli forurensningsloven§ 34 om
avfallsgebyr.Dette er gebyrtil dekningav kostnaderforbundet med avfallssektoren,herunder
innsamling, transport, mottak, oppbevaring,behandling,etterkontroll m.v. Kapitel15 i
avfallsforskriften skalsikreat avfallsgebyrfor lovpålagthåndteringav husholdningsavfallfastsettesi
tråd med regleneom selvkost.Dette innebærerat gebyretikke skal overstigekommunenskostnader
forbundet med avfallssektoren. I tillegg er formålet å hindre ulovlig kryssubsidieringmellom
kommunenslovpålagtehåndteringav husholdningsavfallog avfallstjenestersom kommunenselgeri
markedet.Det er kommunestyretsom fastsetteravfallsgebyret,jf. § 15-3.

Side 48 av 60

Det følger av § 15-6 at "kommunerådet,administrasjonssjefen,
dagligleder i kommunaltforetak,
kontrollutvalgetog kommunerevisjonen
" skalkontrollere at kravenei kapittelet overholdes. Dette er
i samsvarmed ansvarsfordelingenmellom kommunaleog statlige myndigheter,slik den
fremkommeri kommunelovenog forurensningsloven.Bestemmelsensier videre at kontrollen skal
skje " i henhold til gjeldenderegler om kontroll av kommunensvirksomhet,jf. kommuneloven§ 20
nr. 2, § 23 nr. 2, § 71 nr. 2 og kapittel 12 i kommuneloven".
5.7.2.2 Vurderinger og forslag
Kommunelovbestemmelsene
det refererestil i avfallsforskriften§ 15-6 sier at administrasjonssjef,
kommunerådeti parlamentariskstyrte kommuner eller dagligleder i et kommunalt foretak skal
sørgefor at administrasjoneneller foretaket " drivesi samsvarmed lover, forskrifter og overordnede
instrukser,og at den er gjenstandfor betryggendekontroll." Dette er krav om å foreta
internkontroll. Avfallsforskriften§ 15-6 presiserermed andre ord at dissekravenei kommuneloven
får anvendelsefor kontroll av kravenei avfallsforskriftenkapittel 15. Avfallsforskriften§ 15-6 må
derfor forståssom en bestemmelseom internkontroll med etterlevelseav kravenei kapittel 15.
I tråd med føringenefor særlovarbeidetskalbestemmelsersom er gjenstandfor
særlovgjennomgang
opphevesi sin helhet. Det kan gjøresunntak fra dette utgangspunktetdersom
det foreligger"et særskiltog begrunnetbehov." Avfallsforskriften§ 15-6 inneholderen referansetil
gjeldendeplikter etter kommuneloven.Dissepliktene vil bli videreført i ny kommunelovgjennom
den generelleinterkontrollbestemmelsender. Klima- og miljødepartementetser ikke at § 15-6 har
selvstendigrettslig betydningfor plikten til å drive internkontroll med kravenei kapittel 15. Klima- og
miljødepartementetvurderer ikke at det foreliggergrunn for å gjøre unntak for § 15-6.
Avfallsforskriften§ 15-6 refererer ogsåtil kommunelovbestemmelsen
§ 71 nr. 2 og kapittel 12. Dette
er en henvisningtil kommunelovensøvrigeregler for egenkontroll,altsåden folkevalgtekontrollen.
Dette er bestemmelsersom sier at kommunestyrethar det overordnedekontrollansvaretog om
kontrollutvalgog revisjon.For å værei samsvarmed ny kommunelovmå også dennedelen av
avfallsforskriften§ 15-6 endres.Den må enten oppdaterestil rette paragrafer,eller oppheves.Klimaog miljødepartementetvurderer at henvisningentil § 71 nr. 2 og kapittel 12 ikke har selvstendig
betydning,da dette er bestemmelsersom gjelder uavhengigav om forskriften henvisertil dem eller
ikke. Lovteknisker det ogsågenerelt uheldigmed henvisningerfra én lov til en annen.Det foreslås
derfor at ogsådenne delen av avfallsforskriften§ 15-6 oppheves.
Klima- og miljødepartementetforeslårat § 15-6 i avfallsforskriftenoppheves.
5.7.3

Andre bestemmelsersom har blitt vurdert, men som ikke foreslåsendret

5.7.3.1 Forurensningsloven§ 52b
Etter forurensningsloven§ 52b har forurensningsmyndigheten
adgangtil å gi forskrifter om
internkontroll og internkontrollsystemerfor å sikre at krav fastsatt i eller i medholdav
forurensningslovenoverholdes.Forurensningsloven
§ 52b ble vedtatt samtidigmed tilsvarende
bestemmelseri en rekke andre lover, herunder arbeidsmiljøloven,produktkontrolloven,lov om
brannvernm.fl. Det fremgårav forarbeidenetil bestemmelsenat den er rettet mot internkontroll i
virksomhetergenerelt.Det er ikke fastsatt forskrifter om internkontroll med kommuneplikteretter
forurensningsloveni medholdav § 52b.
I føringenefor særlovgjennomgangen
skalbestemmelserom internkontroll av plikter kommunenhar
som aktør i utgangspunktetikke endreseller oppheves.Departementetser ikke at det er grunn til å
gjøre endringi eller oppheve§ 52b. Riktignokvil det strengt tatt væreadgangtil å fastsette
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forskrifter med hjemmel i dennebestemmelsenmed krav for kommuneneom internkontroll med
kommuneplikter. Dette har imidlertid ikke vært aktuelt til nå og vil neppeblir aktuelt for fremtiden
heller. Det visesher særligtil at dette nå vil være tilstrekkeligregulert i kommuneloven.
5.7.3.2 Forurensningsforskriftenkapittel 18A
Forurensningsforskriften
kapittel 18A er fastsattmed hjemmel i forurensningsloven§ 44 om
kommunaleog interkommunaleberedskapsplanermot akutt forurensning.Kapitlet skalsikre
etableringav effektiv og god kommunalberedskapmot mindre tilfeller av akutt forurensning. Det er
kommunensom er ansvarligfor å etablere beredskapiht. forurensningsforskriftenkapittel 18A.
Kommuneneskalblant annet skalforeta miljørisikoanalysesom må oppdateresved endringi
miljøsårbarhet,og uansett hvert fjerde år (§ 18A-4), foreta beredskapsanalyse
(§ 18A-5), etablere
beredskapsom blant annet må bemannesmed personellmed relevantkompetanseog erfaring (§
18A-6), utarbeideen beredskapsplan(§ 18A-8), og gjennomføreopplæring,beredskapsøvelser
og
testing (§ 18A-9). Noen av dissekravenegår ut på en løpendeoppdatering/kvalitetssikringsom kan
ligne internkontrollkravslik det er utformet i annenlovgivning.
Føringenefor særlovarbeidetleggertil grunn at ogsåbestemmelsersom inneholderelementerav
internkontroll med kommuneplikterskalrevideres.Klima- og miljødepartementetvurderer
imidlertid at kravenetil løpendeoppdateringav beredskap,kompetent personell,m.m. i
forurensningsforskriftenkapittel 18A ikke refererer til internkontroll med kommunensplikter.
Kravenei kapittel 18A er etter departementetsvurderingplikter/krav knyttet til innholdet i en
kommunalberedskap.Dissekan ikke erstattesgjennomden generelle internkontrollbestemmelseni
ny kommunelov.

5.8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
5.8.1

Innledning

Det er ingen bestemmelsersom direkte inngåri særlovgjennomgangen
på Kommunal- og
moderniseringsdepartementetsområde.Ut over kommunelovenhar Kommunal- og
moderniserings
departementetikke ansvaretfor lover eller forskrifter med særskilte
internkontrollbestemmelsersom knytter segtil kommuneplikter.
Til orientering skallikevel nevnesenkelte særskilteinternkontrollbestemmelseri forskrift til
kommuneloven som er i ferd med å bli endret i egenprosess.
5.8.2

Andre prosesser:Krav om finans- og gjeldsforvaltningi kommunelovmed forskrifter

I forskrift om kommunersog fylkeskommunersfinans- og gjeldsforvaltning(av 09.06.2009nr. 635) er
det i § 8 et krav om at det skaletableresrutiner for at finans- og gjeldsforvaltningener gjenstandfor
"betryggendekontroll". Dette er et særskiltog avgrensetinternkontrollkrav.Endringeri denne
forskriften som følge av ny kommunelover på høringvåren2019.I forarbeidene til ny kommunelov,
Prop.46 L (2017–2018)på side 225 siesdet at det ikke lengerer behovfor noe særskilt
internkontrollkravknyttet til finans- og gjeldsforvaltningenpå grunn av ny
internkontrollbestemmelsei kommuneloven.Ny kommunelov§ 14-13 gir derfor ikke hjemmelfor å
fastsetteregler med krav om internkontroll på finansområdet.Det vil såledesikke bli stilt noe
særskiltinternkontrollkravi ny finansforskrift.Ny kommunelov§ 14-13 gir heller ikke hjemmelfor at
forskriften kan ha kompetansekrav.Tilstrekkeligkompetanseer sentralt på finansområdet,men
departementetsier i proposisjonenat det likevel ikke er nødvendigå regulereslikealminnelige
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grunnleggendepremisserfor en forsvarligforvaltning i lov eller forskrift. Det vil derfor heller ikke bli
stilt noe særskiltkompetansekravi ny finansforskrift.
Ny kommunelov§ 14-13 gi hjemmel for å stille forskriftskravom eksternkvalitetssikringav
finansreglementog av rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen.Dette er begrunnetmed at
betydningenav feil eller mangleri finans- og gjeldsforvaltningenkan være betydeligog at ekstern
fagligkvalitetssikringer et sentralt tiltak for å unngåfeil.

6 Økonomiskeog administrative konsekvenser
Endringenesom foreslåsi dette høringsnotatetvil kunnemedførenoen administrativeog
økonomiskebesparelseri og med at regelverketblir enklereå forholde segtil. Dette lar seg
imidlertid ikke kvantifisere.
Endringsforslagene
vil imidlertid ikke ha vesentligeøkonomiskeog administrativekonsekvenser.De
områdenesom i dag har krav om internkontroll, skalfortsatt ha krav om dette gjennomden nye
bestemmelseni kommuneloven.Å oppheveog erstatte bestemmelseneom internkontroll i
særlovgivningeninnebærerbare at den alleredevedtatte bestemmelseni ny kommunelovskal
gjelde i stedet. Dennehar de sammehovedkravene selvom det på noen områderinnebærerflere
detaljkravog på andre områderfærre detaljkrav.All den tid det uansett er snakkom krav om
internkontroll, vil dette ikke innebærenoen vesentlige økonomiskeeller administrative
konsekvenser.

7 Merknader til de enkelte bestemmelsenei lovforslaget
Barnehageloven
Til § 9 første ledd
Endringeninnebæreren utvidelseav fylkesmannenstilsynsmyndighet.Bestemmelsengir
fylkesmannenmyndighettil å føre tilsyn med kommunensinternkontroll etter kommuneloven§ 251. Det vil værekommunensoppfyllelseav internkontroll med kommuneplikteri egenskapav å være
barnehagemyndighetsom kan væregjenstandfor tilsyn. Tilsynmed internkontroll er vanliginnenfor
andre deler av kommunensvirksomhetog dermed kjent for kommunene.Å utvide fylkesmannens
tilsynshjemmeloverfor kommunensom barnehagemyndighetvil kunne bidra til bedre og mer
helhetlig samordningav fylkesmannensulike tilsyn med en kommune.Hensikten med å utvide
tilsynshjemmelener å leggetil rette for at tilsynenekan væremest mulig målrettede.Med en
utvidet tilsynshjemmelkan fylkesmannenvelgeom han vil bruke tilsynet som et virkemiddelfor å
styrke kommunenssystematiskearbeid for selv å kunnesørgefor regeletterlevelse,eller om han vil
gå inn i en bestemt sakeller praksis.Fylkesmannenvil kunne innrette tilsyneneut fra hva som vil gi
best mulig effekt i det enkelte tilfellet. At fylkesmannenfår en utvidet tilsynshjemmeler ikke ment å
påvirkeomfangettilsyn ut mot kommunene.Sefor øvrigdepartementetsvurderingerog forslagi
kapittel 5.6.2.2.
Opplæringsloven
Til § 2-12 tredje ledd
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Endringeninnebærerat henvisningentil § 13-10 erstattesav en henvisningtil lovforslagets§ 12-2 A,
jf. departementetsforslagom å flytte bestemmelseneom ansvarog internkontroll for private
grunnskolerfra § 13-10 første og andre ledd til en ny § 2-12 A. Videreinnebærerendringenat det
innføresen ny henvisningtil lovforslagets§ 13-3 e om plikt til å arbeidemed kvalitetsutvikling,jf.
departementetsforslagom å samlekravenetil å gjennomføreen skolebasertvurdering,følgeopp
resultatenefra nasjonalekvalitetsvurderingerog utarbeideen årlig tilstandsrapporti en ny
lovbestemmelse.Det er såledesingeninnholdsmessigeendringer.
Til § 2-12 A
Førsteledd innebærerat regeleni § 13-10 første ledd om at skoleeierenfor private grunnskoleretter
§ 2-12 har ansvaretfor at kravenei opplæringslovenog forskriften til loven blir oppfylt, herunder å
stille til disposisjonde ressursenesom er nødvendigefor å kraveneskalkunneoppfylles,flyttes fra §
13-10 første ledd til den nye bestemmelseni § 2-12 A første ledd. Endringeninnebærervidere en
presiseringav ordlydenved at det går fram at det er den øversteledelsenved de private
grunnskoleneetter § 2-12 som har dette ansvaret.Bestemmelseni første ledd innebæreringen
innholdsmessigeendringeri forhold til det som har vært gjeldenderett.
I andre, tredje og fjerde ledd lovfestesdet at ledelsenved private grunnskoleretter § 2-12 skalha
internkontroll for å sikreat kraveneopplistet i § 2-12 andre og tredje ledd blir oppfylt. Endringen
innebærerat kravet om internkontroll for de private grunnskoleneetter § 2-12 tilsvarer kravet i den
nye internkontrollbestemmelseni kommuneloven§ 25-1 for kommunerog fylkeskommuner.
Internkontrollenskalværesystematiskog tilpassetskolensstørrelse,egenart,aktiviteter og
risikoforhold.Ledelsenved private grunnskoleretter § 2-12 skalkunnetilpasseinternkontrollen til
egenskolevirksomhet.
Til § 9 A-3 andre ledd
Endringeninnebærerat det er presisertat skolenskalarbeidefor å skapeet skolemiljøsom fremmer
helsen,miljøet og trygghetentil elevene,og for å finne tiltak for å forebyggebrudd på retten til et
trygt og godt skolemiljø.Bestemmelsengjelder bådedet fysiskeog det psykososialeskolemiljøet.
Eleveneskalfå delta i arbeidet.Rektorhar et selvstendigansvarfor at dette blir gjort. Rektorsansvar
kommer ikke til erstatningfor, og begrenserikke, kommunenseller fylkeskommunensansvar.
Bestemmelsenvidereførerdet som har vært gjeldenderett, samtidigsom det kommer tydeligere
fram hva som forventesav skolenpå dette området. Samtidiger krav om internkontroll tatt ut av
denne delen av bestemmelsen.Dette, sammenmed bestemmelseni tredje ledd, innebærerat det er
kommuneloven§ 25-1 som regulererkravenetil internkontroll for å sikreat kravene
opplæringslovenkapittel 9 A oppfylles.
Til § 9 A-3 tredje ledd
Bestemmelsenvidereføreret selvstendigansvarfor rektor når det gjelder internkontroll for å
oppfylle kravenei opplæringslovenkapittel 9 A. Det er nytt at bestemmelsenvisertil
kommunelovensinternkontrollkrav,og det tydeliggjøresher at rektor har et selvstendigansvarfor at
skolenhar internkontroll etter kommuneloven§ 25-1 for å sikreat kravenei opplæringsloven
kapittel 9A blir fulgt. Rektorsansvarkommer ikke til erstatningfor, og begrenserikke, kommunens
eller fylkeskommunensansvar.Det nærmereinnholdet i internkontrollansvareter regulert i
kommuneloven§ 25-1.
Til § 10-8 første ledd andrepunktum
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Endringeninnebærerat skoleeierennå skalsørgefor at undervisningspersonale,
skoleeiereog
personalemed særoppgaveri skoleverketgis anledningtil nødvendigkompetanseutvikling,med
sikte på å fornye og utvide den fagligeog pedagogiskekunnskapenog å holde segorientert om og
være på høydemed utviklingeni skolenog samfunnet.Tidligereskulleskoleeierha et systemsom gir
dissepersonene høvetil kompetanseutvikling.Internkontrollelementeter såledestatt ut. At
kommunenog fylkeskommunenskalha internkontroll for å sikre at kravenei opplæringsloven§ 10-8
følges,følger nå av kommuneloven§ 25-1. Forslagetendrer ikke gjeldenderett når det gjelder
kravenetil hvilkenkompetanseutviklingkommunenog fylkeskommunenskaltilby og omfang.
Til § 13-3 e
Endringeninnebærerat kravenetil å gjennomføreen skolebasertvurderingi forskrift til
opplæringsloven§ 2-1, og kravenetil å følge opp resultatenefra nasjonalekvalitetsvurderingerog
utarbeide en årlig tilstandsrapporti opplæringsloven§ 13-10 andre ledd, blir samleti en ny
lovbestemmelse.Det er ikke gjort endringeri det materielleinnholdet i kravene.
Til § 13-10
Endringeni første ledd innebærerat private grunnskoleretter § 2-12 ikke lengerer omfattet av
bestemmelsen,jf. departementetsforslagom å flytte bestemmelsenom ledelsenved private
grunnskolersitt ansvarfra § 13-10 første ledd til nye § 2-12 A.
Til § 14-1 første ledd
Endringeninnebærerat fylkesmannengis myndighettil å føre tilsyn med kommunensog
fylkeskommunensinternkontrollplikt etter kommuneloven§ 25-1.
Folkehelseloven
Til § 9 nytt andre ledd
Endringeninnebæreren videreføringav bestemmelseni folkehelseloven§ 30 andre ledd om
forsterket dokumentasjonskravved tilsyn. Bestemmelsenkrever en særskiltdokumentasjonav
tilsynet etter § 9 første ledd, herunder uavhengighetog likebehandlingi tilsynet. At bestemmelsen
er flyttet fra § 30 til § 9 har sammenhengmed at § 30 Internkontroll skaloppheves,og dette er ikke
ment å innebærenoen innholdsmessigendring.Det særskiltedokumentasjonskravetetter
folkehelseloven§ 9 andre ledd gjelder i tillegg til internkontrollkravetetter kommuneloven kapittel
25.
Til § 30 første ledd
Endringeninnebærerat dagensinternkontrollplikt etter folkehelselovenerstattesav den nye
internkontrollbestemmelseni kommuneloven§ 25-1. Ogsåden gjeldende
internkontrollbestemmelseni folkehelselovenbygger på det generellesystemetfor internkontroll
etter kommuneloven.Dennye bestemmelsener en henvisningsbestemmelse
fra folkehelseloventil
kommuneloven,for å tydeliggjøreat det er kommunelovensom fullt og helt regulerer kravet til
internkontroll med kommuneplikter.
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8 Forslagtil lov om endringeri diverselover om internkontroll
Del I. Barnehageloven
I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager(barnehageloven)foreslås disseendringene:
§ 9 første ledd skallyde:
Fylkesmannenfører tilsyn med lovligheten av kommunensoppfyllelse av plikter som
barnehagemyndighetetter § 8, kapittel IV, V og V A , og plikten til å ha internkontroll etter
kommuneloven§ 25-1. Reglenei kommunelovenkapittel 30 gjelder for tilsynsvirksomheten.
Del II. Barnevernloven
I lov 17. juli 1992nr. 100 om barneverntjenester(barnevernloven) foreslåsdisseendringene:
§ 2-1 andre ledd skallyde:
Kommunenskal ha internkontroll etter reglene i kommunelovenkapittel 25.

Del III. Folkehelseloven
I lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeidetforeslåsdisseendringer:

§ 9 nytt andreledd skal lyde:
Kommunenestilsyn med virksomhet og eiendom etter første ledd skal dokumenteres
særskilt, herunderuavhengighetog likebehandling i tilsynet.
§ 9 andre ledd blir nytt tredje ledd.

§ 30 første ledd skallyde:
Kommunenog fylkeskommunenskal ha internkontroll etter reglene i kommunelovenkapittel
25.
§ 30 andre ledd oppheves.

Del IV. Forurensningsloven
I lov 13. mars1981nr. 6 om vern mot forurensningerog om avfall foreslås disseendringene:
§ 48 a første ledd skallyde:
Fylkesmannenkan føre tilsyn med lovligheten av kommunensoppfyllelse av plikter pålagt i
eller i medhold av §§ 9, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32 a, 33, 34, 35, 37, 43, 44, 46, 47, 48, 81 og
kommuneloven§ 25- 1.
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Del V. Introduksjonsloven
I lov 4. juli 2003nr. 80 om introduksjonsordningog norskopplæringfor nyankomneinnvandrere
(introduksjonsloven)foreslås disseendringene:
§ 24 oppheves.

Del VII. Krisesenterloven
I lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunalekrisesentertilbodforeslåsfølgendeendringer:
§ 8 oppheves.
§ 9 første ledd skal lyde:
Fylkesmannenskal føre tilsyn med at kommunenoppfyller pliktene pålagdeetter §§ 2, 3, 4
og kommuneloven§ 25-1.
Del VII. Opplæringsloven
I lov 17. juli 1998nr. 61 om grunnskolenog den vidaregåandeopplæringa(opplæringsloven)foreslås
disseendringene:
§ 2-12 tredje ledd skallyde:
For private grunnskolargjeld også§§ 2-2, 2-5 første, andre,tredje og sjette ledd, 2- 11, 2-12
A, 8-2, 9-1, 9-2, 9- 3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, kapittel 9 A, §§ 10-1, 10-2, 10-6, 10-6a, 10-9, 11-1, 11- 2,
11-4, 11-7, 11-10, 13-3b, 13- 7a, 13-3e, 14-1, 14-4, 15-3 og 15-4.
Ny § 2-12 A skallyde:

§ 2-12 A Ansvarog internkontroll vedprivate grunnskolar
Leiinga vedprivat grunnskolegodkjendetter § 2-12 har ansvaretfor at krava i § 2-12
andretil fjerde ledd blir oppfylte,underdetteå stille til disposisjondei ressursanesomer
nødvendigefor at krava skal kunneoppfyllast.
Leiinga skal ha internkontroll for å sikre at krava i opplæringslovaog forskriftenetil
lova blir følgde.
Internkontrollenskal vere systematiskog tilpassaskolensin storleik, eigenartog
aktivitetar og risikoforhold vedskolen.
Vedinternkontroll etter denneparagrafenskal leiinga
a)
b)
c)
d)
e)

utarbeideei beskrivingav skolensinehovudoppgåver,mål og organisering
ha nødvendigerutinar og prosedyrar
avdekkjeog følgje opp avvik og risiko for avvik
dokumentereinternkontrolleni denforma og det omfangetsomer nødvendig
evaluereog vedbehovforbetre skriftlegeprosedyrarog andretiltak for
internkontroll.
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§ 9 A-3 skallyde:
§ 9 A -3 Nulltoleranseog systematiskarbeid
Skolenskalha nulltoleransemot krenkingsom mobbing,vald, diskrimineringog trakassering.
Skolenskalarbeidefor å skapeeit skolemiljøsom fremjar helsa,trivselenog læringatil elevane,og
for å finne tiltak for å førebyggjebrot på retten til eit trygt og godt skolemiljø..
Rektor har eit sjølvstendigansvarfor at detteblir gjort.
Rektor har eit sjølvstendigansvar for at skolen har internkontroll etter kommunelova§ 25-1
for å sikre at krava i opplæringslovakapittel 9 A blir følgde.
§ 10-8 skallyde:

§ 10-8 Kompetanseutvikling
Skoleeigarenhar ansvarfor å ha riktig og nødvendigkompetansei verksemda.
Skoleeigarenskal sørgje for at undervisningspersonale,skoleleiarar og personalemed
særoppgåveri skoleverket gis høve til nødvendigkompetanseutvikling,med sikte på å fornye o g
utvide den faglege og pedagogiskekunnskapenog å halde segorienterte om og vere på høgd med
utviklinga i skolen og samfunnet.
Ny § 13-3 e skallyde:

§ 13-3 e Plikt for kommunenog fylkeskommunen
til å arbeidemedkvalitetsutvikling
Kommunenog fylkeskommunenskal ha eit forsvarleg systemfor å følgje opp resultatafrå
nasjonalekvalitetsvurderingarsom departementetgjennomførermed heimel i § 14-4. Som ein del
av oppfølgingsansvaretskal det utarbeidastein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringaog den vidaregåandeopplæringa,knytt til læringsresultat,fråfall og
læringsmiljø. Den årlege rapportenskal drøftast av kommunestyretog fylkestinget.
Kommunenog fylkeskommunenskal jamleg vurdere i kva grad organiseringa,
tilrettelegginga og gjennomføringaav opplæringamedverkartil å nå dei måla som er fastsettei
Læreplanverketfor Kunnskapsløftet.Elevaneskal involverast i dennevurderinga.
§ 13-10 skallyde:

§ 13-10 Ansvarsomfangfor kommunenog fylkeskommunen

Kommunenog fylkeskommunenhar ansvaretfor at krava i opplæringslovaog forskriftene
til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjondei ressursanesom er nødvendigefor at
krava skal kunne oppfyllast.
§ 14-1 første ledd skallyde:

§ 14-1 Statlegtilsyn

Fyl kesmannenfører tilsyn med at kommunaneog fylkeskommunaneoppfyller
kommunepliktenedei er pålagdei eller i medhaldav opplæringslovakapittel 1- 16 og plikta til å
ha internkontroll etter kommunelova§ 25-1. Reglanei kommunelovakapittel 30 gjeld for denne
tilsynsverksemda.
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Del VIII. Sosialtjenesteloven
I lov 18. desember2009nr. 131 om sosialetjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
(sosialtjenesteloven)foreslås følgendeendringer:
§ 5 skal lyde:
Kommunenskal ha internkontroll etter reglene i kommunelovenkapittel 25.

9 Forslagtil endringer i forskrifter
Del I. Forskrift til barnevernloven
Forskrift 14. desember2005nr. 1584om internkontroll for kommunensoppgaveretter lov om
barneverntjenesteroppheves.

Del II. Forskrift til opplæringsloven
I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslovaforeslårdepartementetdisseendringene:
§ 2-1 oppheves
§ 3-39 overskriftenog første ledd skallyde:
§ 3-39 Systemfor føring av karakterarog fråvær
Skoleeigarenskal ha eit systemfor føring av karakterarog fråvær.
§ 4-32 overskriftenog første ledd skallyde:
§ 4-32 Systemfor føring av karakterar
Skoleeigarenskalha eit systemfor føring av karakterar.
§ 17-3 skallyde:
§ 17-3 Ansvarettil skoleeigaren
Skoleeigarenhar ansvaretfor at retten til eleventil læremiddelpå si målform blir oppfylt
etter § 17-1 og § 17-2. Dette gjeld uavhengigav kor mangeelevarsom brukar bokmålog nynorski
kommuneneller fylkeskommunen.

Del III. Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen
Forskrift 19. november2010 nr. 1463om internkontroll for kommuneni arbeids- og
velferdsforvaltningenoppheves.
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Del IV. Forurensningsforskriften
Forskrift 1. juni 2004nr. 930 om gjenvinningog behandlingav avfall (avfallsforskriften) § 15-6
oppheves.
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10 Vedlegg.Oversiktover bestemmelsersom foreslåsendret slik at
internkontrollbestemmelseni ny kommunelovgjelder

Ansvarlig
departement

Lov- og forskriftsbestemmelser

ASD

Sosialtjenesteloven
§5

ASD

Forskriftom internkontroll for
kommuneni arbeids- og
velferdsforvaltningen

BLD

Barnevernloven§ 2-1 andre ledd

BLD

Forskriftom internkontroll for
kommunensoppgaveretter lov om
barneverntjenester

BLD

Krisesenterloven§ 8

HOD

Folkehelseloven§ 30 første ledd

KD

Introduksjonsloven§ 24

KD

Opplæringsloven§ 9 A-3 andre ledd

KD

Opplæringsloven§ 10-8 andre punktum

KD

Opplæringsloven§ 13-10 andre ledd

KD

Forskrifttil opplæringsloven§ 17-3
første ledd sistepunktum

Merknad

Internkontrollkravetopphevesslik at
kommunelovens internkontrollkravgjelder.Rektors
selvstendigeansvarfor internkontroll på skolenivå
videreføres,men slik at innholdet
internkontrollkravetfølger kommuneloven.
Systemkraveti bestemmelsentas ut slik at
kommunelovensinternkontrollkravgjelder.
Kravom at kommune/fylkeskommuneskalha et
forsvarligsystemtas ut slik at kommunelovens
internkontrollkravgjelder.
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Ansvarlig
departement

Lov- og forskriftsbestemmelser

Merknad

KD

Forskrifttil opplæringsloven § 3-39
første ledd

KD

Forskrifttil opplæringsloven§ 4-32
første ledd

KLD

Avfallsforskriften§ 15-6

Systemkraveti bestemmelsener tatt ut, slik at det er
tydelig at kommunelovensinternkontrollkrav
gjelder.
Systemkraveti bestemmelsener tatt ut, slik at det er
t ydeligat kommunelovensinternkontrollkrav
gjelder.
Henvisningsbestemmelse
som viser til plikter i
kommuneloventas ut. Kommunelovens
internkontrollkravgjelder.
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Til:

Iht. liste

Vår ref.:
19/00269

Høring – Ny fordelingsnøkkel

Deres ref.:
-

Dato:
29.04.2019

til Den kulturelle skolesekken

Det vises til Kulturdepartementets tildelingsbrev til Kulturtanken – Den kulturelle
skolesekken Norge for 2019. Under mål om effektiv og god forvaltning og
styringsstruktur i DKS er det et resultatmål at ny fordelingsnøkkel er klare til bruk med
virkning fra skoleåret 2020/2021. Som et ledd i dette arbeidet har Kulturtanken med
bistand fra Vista Analyse AS utredet dagens fordelingsnøkkel samt foreslått alternative
modeller for videre vurdering.
Kulturtanken sender med dette rapporten «Vurdering av ny fordelingsnøkkel til Den
kulturelle skolesekken» på høring. Rapporten er utarbeidet av Vista Analyse AS på
oppdrag fra Kulturtanken og kan lastes ned fra kulturtanken.no.
Vi ber høringsinstansene vurdere de foreslåtte alternative modellene i rapporten og
kommentere eventuelle forhold som har betydning for fremtidig fordelingsnøkkel.
Rapporten og liste over høringsinstansene følger av vedlagte dokumenter.
Høringsfristen er 31. mai 2019. Høringsuttalelser merkes «Høring- Ny fordelingsnøkkel
til Den kulturelle skolesekken» og sendes per e-post til postmottak@kulturtanken.no.

Med vennlig hilsen

Mihriban Rai
avdelingsdirektør
Kristian Fosser
økonomisjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.

Vedlegg:
Rapport
Liste over høringsinstansene

Kulturtanken
Postboks 4261 Nydalen
N- 0401 Oslo, Norge

Besøksadresse:
Gullhaug torg 2
0484 Oslo

Tlf.: (+47) 22 02 59 00
E-post: post@kulturtanken.no
www.kulturtanken.no
Org.nr. NO 974 761 114 MVA

Høring – Ny fordelingsnøkkel

Høringsinstanser
Akershusfylkeskommune
Alta kommune
Askerkommune
Aust-Agderfylkeskommune
Bergenkommune
Bodøkommune
Buskerudfylkeskommune
Bærumkommune
Eidsvollkommune
Finnmarkfylkeskommune
Hedmarkfylkeskommune
Hordalandfylkeskommune
Karmøykommune
Lørenskogkommune
Møre og Romsdalfylkeskommune
Nordlandfylkeskommune
Opplandfylkeskommune
Oslokommune
Rogalandfylkeskommune
Sognog Fjordanefylkeskommune
Stavangerkommune
Telemarkfylkeskommune
Tromsfylkeskommune
Tromsøkommune
Trondheimkommune
Trøndelagfylkeskommune
Vest-Agderfylkeskommune
1

til Den kulturelle skolesekken

Vestfoldfylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Ås kommune

2

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/2116-1

3. mai 2019

Høringsbrev - Forslag til endringer i plan - og bygningsloven,
eierseksjonsloven og burettslagslova
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i planog bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova på alminnelig høring.
Bakgrunn
Kommuner, byggenæringen og privatpersoner mener dagens regelverk for eksisterende
byggverk i plan- og bygningsloven er komplisert, uklart og vanskelig å praktisere. Høringen
foreslår enklere regler som kan gi mer effektiv utnyttelse av bygningsmassen.
Høringen har også forslag som følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget. For det første
foreslår høringen regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven.
For det andre foreslås rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og
eierseksjonssameier.
Om høringsforslaget
Høringsnotatet gjelder flere temaer og det foreslås endringer i flere lover. Det er derfor
inndelt i tre deler:
Del 1 gjelder forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Vi foreslår en full revisjon av
kapittel 31 om krav til eksisterende byggverk. Høringen foreslår en rekke språklige og
strukturelle endringer for å tydeliggjøre gjeldende rett, men også innholdsmessige endringer,
nye bestemmelser og opphevelse av bestemmelser.
Forslaget tydeliggjør hvilke krav som gjelder ved arbeid på eksisterende byggverk. Vi foreslår
å tydeliggjøre dagens hovedregel om hva slags arbeid som utløser krav i lovgivningen, og

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
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972 417 858

Avdeling
Bolig- og
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Saksbehandler
Stine Thuve
22 24 72 08

presiserer at det kun er relevante tekniske krav som skal oppfylles på arealet som endres.
Høringen foreslår at kommunen skal få større adgang til å gi unntak fra tekniske krav i planog bygningslovgivningen. Regelverket skal også bidra til at bygg holdes i forsvarlig stand, slik
at de er i bruk og ikke utgjør fare eller ulempe. Vi foreslår klarere regler for
bygningsmyndighetenes mulighet til å gi pålegg i slike tilfeller. I tillegg foreslås nye
bestemmelser som gir mulighet til å gi pålegg om øyeblikkelig sikring, samt rett for
bygningsmyndighetene til å gjennomføre slik sikring. Videre foreslår høringen å gi
bygningsmyndighetene rett til å gjennomføre riving og fjerning av såkalte "eierløse
byggverk".
Høringen foreslår å skille ut hovedombygging som et eget tiltak i loven, og gir veiledning og
eksempler på hva som menes med begrepet. Vi foreslår å flytte dagens krav om ivaretakelse
av arkitektoniske og kulturhistoriske verdier ved arbeid på bygg til bestemmelsen om visuelle
kvaliteter. Vi foreslår å flytte bestemmelser om ekspropriasjon og tilsyn i kapittel 31 til andre
kapitler.
Vi benytter også anledningen til å foreslå enkelte andre endringer i plan- og bygningsloven
som gjelder både ved nybygging og tiltak på eksisterende byggverk. Vi foreslår å forenkle og
klargjøre bestemmelsen om privatrettslige forhold. Videre foreslår vi å presisere i lovens
formålsbestemmelse at hensynet til tilgjengelighet er likeverdig hensyn som universell
utforming. Boligbygging er en viktig samfunnsoppgave og vi foreslår at dette framgår
tydeligere av loven.
Del 2 gjelder forslag til regulering av hyblifisering i eierseksjonsloven og plan- og
bygningsloven. I eierseksjonsloven foreslår vi at årsmøtet må samtykke til at seksjonseier
kan bygge om bruksenheten til bolig for flere personer enn det som er vanlig for
bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning. I plan- og bygningsloven foreslås
hjemmel til å vedta planbestemmelser om oppdeling av boenhet til hybler, både på
kommune- og reguleringsplannivå. Forslaget følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget.
Korttidsutleie omtales, men det foreslås ingen lovendringer.
Del 3 gjelder forslag til endringer om rett til å sette opp ladepunkt for elbiler i borettslag og
eierseksjonssameier. Høringen foreslår, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en rett til
å sette opp ladepunkt for elbiler. Vi foreslår samtidig presiseringer i tilsvarende eksisterende
bestemmelse i eierseksjonsloven. Saklige motforestillinger andre beboere kan ha til at
ladepunkter settes opp skal ivaretas. Å sette opp ladepunkt kan nødvendiggjøre
investeringer som påfører fellesskapet store utgifter, for eksempel dersom det lokale
strømnettet må oppgraderes. Derfor foreslår vi at bestemmelsene angir et tak for når tiltaket
blir så kostbart at styret skal nekte den enkelte å sette opp ladepunkt. Også dette forslaget er
oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget.
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Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse
Høringssaken med høringsnotat og høringsliste er elektronisk tilgjengelig på
www.regjeringen.no/id2642313
Høringsfrist er 1. september 2019.
Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Alle kan avgi
høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir
publisert på regjeringen.no.
Spørsmål om forslag til endringer i plan- og bygningsloven kan rettes til seniorrådgiver Stine
Thuve på tlf. 22 24 72 08. Spørsmål om forslag til regulering av hyblifisering kan rettes til
seniorrådgiver Ingrid Johanne Dahlberg på tlf. 22 24 71 95, mens spørsmål om ladepunkt for
elbil kan rettes til fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 22 24 72 41.

Med hilsen

Mariann Jodis Blomli (e.f.)
avdelingsdirektør
Stine Thuve
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Forvaltningsplan for rovvilt i region 1 på høyring
Rovviltnemndai region1 sendermeddetteut på høyringrevidert forvaltningsplanfor rovvilt.
Frist for innspelog eventuellemerknaderer 20. juni 2019.
Rovviltnemndavedtoki møte6. mai 2019 å leggeut denreviderteforvaltningsplanentil
offentleghøyring(sak 04/19).Planenblir sendtut til næringsorganisasjonar
og natur- og
miljøorganisasjonari region 1, til alle kommunanei regionen,fylkeskommunarog
fylkesmenn.
Krava til utarbeidingav forvaltningsplanfor rovviltregionaneer skildra i forskrift om
forvaltning av rovvilt § 6. Det spesiellemedregion 1 er at heile regionener prioritert for
beitebruk,og det er ikkje bestandsmålfor dei fire storerovdyra.Planenskal normaltrullerast
ein gongkvar valperiode.
Rovviltnemndaer opptekenav god dialog medorganisasjonane
og tek imot innspelpå alle
temai planen.Etter høyringaskal planentil fagleg gjennomsyni Miljødirektoratetfør
rovviltnemndagjer endelegvedtakom godkjenning.
Fråsegnerkan sendasttil Fylkesmanneni Vestland.E-post: fmvlpost@fylkesmannen.no
eller
postadresse:
Fylkesmanneni Vestland,Njøsavegen2, 6863 Leikanger.
Høyringsfrist:20. juni 2019.Vi oppmodardei høyringspartane
som har fylkeslagtil å
samordnesineinnspeli regionender det er mogleg.
Med helsing
AleksanderØren Heen
leiar for rovviltnemnda
Dokumenteter elektronisk godkjent
Vedlegg:Utkasttil revidertforvaltningsplanfor rovvilt i region1
Postadresse:
Rovviltnemndai region 1
c/o Fylkesmanneni Vestlan
Njøsavegen2
6863 Leikanger

Leiar for rovviltnemnda:
AleksanderØrenHeen
Naddvik, 6885Årdalstangen
Telefon:91134842

Sakshandsamar:
HermundMjelstad
Telefon57643124

aleksander.heen
@sfj.no
http://www.fylkesmannen.no/
vl

fmsfhm@fylkesmannen.no
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Rovviltnemndai region 1

1.Forord
Alle 8 rovviltregionari landet er pålagdå utarbeideforvaltningsplanarfor sin region.
Stortingsmeldingnr. 15 (2003-2004)har som føresetnadat forvaltningaskalutøvasti dialogmed
ulike partar i rovviltforvaltninga.Einviktig arenafor dennedialogener prosessenknytt til utforming
og revisjonav forvaltningsplanen.Innhaldeti planenlegggrunnlagfor vurderingarog viktige
premissarfor alle vedtakom rovviltforvaltningi regionen.Planener viktig for rovviltnemndasitt
arbeid, leggføringar for vedtak i forvaltningsorganaog er ein kjelde til informasjonfor aktuelle
partar.
Planener bådeein kortfatta oppsummeringav rammer for rovviltforvaltninga,kunnskapom
rovviltartane og synleggjeringav utfordringanei region 1 og korleisein vil møte dei i perioden.
Denneplanengjeld Region1, fylka Sognog Fjordane,Hordaland,Rogalandog Vest-Agder.Etter
samanslåinger fylkesmannsembetai Region1 pr. 1. januar 2019:Fylkesmanneni Agder,
Fylkesmanneni Rogalandog Fylkesmanneni Vestland.
Rovviltnemndahar eit overordnaregionaltansvarfor forvaltninga av rovvilt, og har m.a. ansvarfor
utarbeidingav denneplanen.Medlemanei nemndaer oppnemndeav Klima- og miljødepartementet
etter forslagfrå fylkeskommunane.I region 1 er det to representantarfrå Sognog Fjordaneog ein
representantfrå kvar av dei andre fylka. Det vil bli nokre mindre endringarher når fleire av fylka slår
segsamanfrå 01.01.2020.
Planenomfattar rovviltartane jerv, gaupe,bjørn, ulv og kongeørn.
Fylkesmanneni Sognog Fjordanehar som sekretariatstått for revideringaav planen.
Forvaltningsplanfor Region1 vart første gongvedteke31.05.2006.Den sist vedteknereviderte
planener frå 27.04.2014.
Forslagtil revidert plan vart sendt på høyring09.05.2019.Miljødirektoratet har hatt planentil fagleg
gjennomsyn.Rovviltnemndavedtok planenpå møte x.x.2019.

AleksanderØrenHeen

HermundMjelstad

Leiarrovviltnemndaregion 1

sekretariatet
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2.Samandrag
Stortingetgodkjendei mai 2004 regjeringasitt framleggtil ny rovviltpolitikk, St. meld. Nr. 14 (20032004)”Rovvilt i norsknatur”, med ein del endringarjf . Innst.S.nr.174(2003-2004)frå Energi- og
miljøkomiteeni Stortinget.Klima- og miljødepartementethar følgt opp den nye politikken gjennom
ei ny ”Forskrift om forvaltningav rovvilt”, som tok til å gjeldafrå 1. april 2005.Rovviltforliketi
Stortingethausten2011har lagt ytterlegareføringarfor forvaltninga av rovviltet.
Forvaltningsplanengjev ein kortfatta gjennomgangav rovviltpolitikken,forvaltningaog dei aktuelle
rovviltartane i del I, med vekt på interne tilhøve i Region1. Organiseringaav rovviltorganaer viktige
føresetnaderfor gjennomføringaav rovviltpolitikken.Særlegviktig er dei 8 rovviltregionanei landet
som blir styrt av kvar si rovviltnemnd.Regionanehar mynde på fleire område,og er i stor grad
sjølvstyrteeiningari rovviltforvaltninga.Ansvaretfor dei nasjonalemåla for rovviltbestandarer
mellom annafordelt i form av krav til bestemtetal på årlegeynglingari kvar region.Region1 skal
ikkje ha ynglandebestandarav dei store rovpattedyra,men har mellom annaansvarfor bestanden
av kongeørni regionen.
Kongeørner den einasteav desseartane som har fast tilhald over heile regionen.Jervhar dei siste
åra vore fast innslagi fjellområdai Indre Sogn,men dei seinareåra har jerv og vore lengersør på
Hardangerviddaog Langfjella.Gaupeførekjemfåtaleg over det meste av regionen.Streifdyrav ulv og
bjørn er dokumentertmed ujamnemellomrom bådesør og nord i regionen.Førekomstav bjørn og
ulv vil truleg aukemed aukandenorskbestand.
Del II handlarom mål og strategiarfor rovviltforvaltningai regionen.Utan ansvarfor nasjonalemål
for rovpattedyr,vil det ikkje bli sett samekrav til geografiskdifferensiert forvaltning her, som i
regionarmed slikt ansvar.Når det gjeld skademotivertfelling og prioritering av skadeførebyggjande
tiltak vil det likevel vere slik at dei områdamed størst skadeproblemblir høgastprioriterte.
Det er opna for lisensfellingpå jerv og ulv i regionen,og ordningamed kvotefri gaupejakthar vore
vidareført sidanstarten i 2005.
I region 1 skalbeitedyr ha prioritet framfor rovviltet. Samanliknamed andre regionarblir felling
viktigaresom førebyggjande tiltak, enn tiltak som rettar segmot sauenæringa.Klårgjeringav
tapsårsakar,utsett beitesleppog tidlegaresankinger dei mest aktuelle einskildtiltakaretta mot bufe.
Planenleggog vekt på samarbeidmed landbruketog Mattilsynet for å redusereskadepå og tap av
beitedyr.
Informasjonog kommunikasjoner viktig. Forvaltningsplanenskalgje kunnskapom rovviltforvaltning
og leggegrunnlag for ei rimeleg forventa forvaltning i åra som kjem. Godkontakt mellom dei ulike
aktøranemed oppgåvereller interesserinnanfor rovvilt er og høgt prioritert. Vidareblir det lagt vekt
på formidling av kunnskapom rovviltspørsmålgjennommøteverksemdog kommunikasjoni media.
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DEL I BAKGRUNN
1. NASJON
AL ROVVILTPOLI
TIKK
3.1. Overordnaføringar
3.1.1Internasjonalekonvensjonar
Bern-konvensjonenom vern av ville europeiskeplantar og dyr og deira leveområdeblei ratifisert av
Noregi 1986.Dennekonvensjonengjev partaneei sjølvstendigplikt til å ta vare på alle, og særleg
trua, artar og bestandari eigeland. Rovviltnemndaføl dei føringanesom er lagt av sentrale
myndigheiterpå korleiskonvensjonenskaltolkast.
Habitatdirektiveter EUsitt sentralelovverkfor forvalting av det biologiskemangfaldet.Noreger ikkje
bunde opp av direktivet gjennomEØS-avtalen,men dette gjevklåre føringarfor våre næraste
naboland,Sverigeog Finland.
Habitatdirektivethar mykje til fellesmed Bern-konvensjonen.Det er likevel viktige skilnader.Til
dømeser Habitatdirektivetkonkret på at artar skaltakast vare på innafor dei naturlegehabitata.Det
er difor ikkje høvetil å reduserautbreiingatil ein art. Dessutaner det høvetil sanksjonermot
medlemslandsom ikkje gjennomførerdirektivet sine avgjerslerved at EU-kommisjonenkan trekke
landet for EF-domstolen.
I tillegg er det ein rekke andre konvensjonar og internasjonaleeller bilateraleavtalarsom er med på
å sette ramme for norskrovviltpolitikk. Dessegjeld bådeomsyntil det biologiskemangfaldetog
omsyntil urfolk, landskap,beitedyr, osb.
3.1.2Naturmangfaldlovaog viltlova
Lovom forvaltning av naturensmangfaldav 19.06.2009nr 100 (naturmangfaldlova)gjev
heimelsgrunnlagetfor norsk rovviltforvalting. Lovom jakt og fangstav vilt av 29.05.1981nr 38
(viltlova) gjev heimel til jaktopning på dei ulike artane med bakgrunni premissargitt i
naturmangfaldlova(jf. NML§16).Utøvingav jakt, felling og fangstblir regulert av forskrift av
22.03.2002(Miljødirektoratet),sist endra 16.05.2012.
Naturmangfaldlovagjev heimel for ulike former for felling utanom ordinær jakt, til dømes
skademotivertfelling, jf. §§ 17 og 18. I tillegg er kapittel II, Alminneligebestemmelserom berekraftig
bruk viktig premissleverandørfor alle vedtaksom vedkjemnaturmangfaldet.
3.1.3St.meld.nr.15(2003-2004)Rovvilti norsknatur
Meldingablei lagt fram for Stortingeti desember2003.Energi- og miljøkomiteeni Stortingetsi
handsamingav meldingablei lagt fram i mai 2004med ein del viktige endringar,jf. Innst. S.nr.
174(2003-2004).I tillegg til dei fire store rovpattedyraer kongeørntatt inn i den nye meldinga.I
mandatet frå Stortingetlåg det at meldingaskullebyggjepå internasjonalemiljøkonvensjonarog
hovudlinenei rovdyrpolitikken.
Mål for rovviltbestandarer tal- og stadfesta,og tal frå Nasjonaltovervakingsprogram
og
dokumentasjonfrå StatensNaturoppsyn(SNO)skalnyttast som grunnlagfor avgjerdav dei aktuelle
forvaltningsorgana.Samstundesblir det strekaunder behov for å aktivt trekkje inn lokal medverkingi
arbeidet med å skaffeovervakingsdata.
I tillegg til omorganiseringav ansvarog mynde for dei ulike forvaltningsoppgåvene,har meldingalagt
vekt på aukaregionaldeltakingi avgjerdsprosessarog praktiskforvaltning. Mellom annaer det opna
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opp for å gje høvetil lisensjaktpå alle rovpattedyra.Meldingahar lagt stor vekt på differensiert
forvaltning. Det er ikkje lagt opp til å ekskluderaområdefor sauebeite,men økonomiskestimuli,
prioritering av førebyggjande tiltak og prioritering av områdefor rovvilt skali større grad enn
tidlegareskiljemellom bufe og rovvilt, og gjennomdet reduserakonfliktane.
3.1.4 Rovviltforliket frå 2011
Stortingetvedtok einstemmigeit rovviltforlik 17. juni 2011.Hovudrammafor norskrovviltforvaltning
ligg fast, men forliket inneber og ein del endringari høvetil eksisterandereglar og praksis,jf .
rovviltforliket. Denregionalemyndigheitai rovviltforvaltningaskalstyrkast,og målet skalvere å sikre
overlevingatil alle dei store rovviltartanei norsk natur. Dette må kombinerastmed ei forvaltning som
totalt sett bidreg til å dempekonfliktaneog motverkeutryggheit innanfor den todelte målsettinga.
Dennemålsettingaskalsikreberekraftigerovviltbestandarog ein aktiv bruk av utmarksressursane
og
levandelokalsamfunn.Forvaltningamå difor vere differensiert.For ulv vart politikken vurdert på nytt
i 2016og endra i tråd med eit fleirtal på Stortinget.Det vart vedtekeat bestandsmåletskalvere 4-6
årlegeynglingarog av dei skal3 vere heilnorske.Ulvesonavart og noko endra.

3.2 Forskrift om forvalt ning av rovvilt
Viktigedelar av innhaldet i stortingsmeldingaog Innst.S.nr.174vart teke inn i Forskriftom forvaltning
av rovvilt («Rovviltforskrifta»)(MD, 18.04.05).Forskriftaer heimla i viltlova, og tok til å gjelda1. april
2005.§1 i forskrifta er slik:
”Formålet med denneforskrift er å sikreen bærekraftigforvaltning av gaupe,jerv, bjørn, ulv og kongeørn.
Innenforen slik ramme skal forvaltningaogsåivareta hensyntil næringsutøvelse
og andre
næringsinteresser.
Forvaltningaskal væredifferensiertslik at hensynettil de ulike interesservektlegges
forskjelligi ulike områderog for de ulike rovviltarter.”

Tabell1: Nasjonale mål for rovviltartaneetter handsamingav St.meld.nr.15(2003
-2004).
ART
Tal årlegeynglingar
Tal årleg hekkandepar
Gaupe
65
Jerv
39
Bjørn
13
Ulv
4-6 årlegekull, 3 heilnorske*
Kongeørn
850 - 1200
* Talet for ulv ble justert i juni 2016,frå 3 kull til 4-6 kull der 3 skal vere heilnorske.
Stortingethar fastsett nasjonalemål for dei 5 aktuelleartane, jf . tabell 1. Dessebestandsmålaskali
hovudsaksikrastgjennomarbeidet i dei 8 rovviltregionane.Kvarregion har konkrete nasjonalemål
for kvar av dei 4 pattedyrartane,eller dei er utan ansvarfor slikemål for ein eller fleire artar.
Ansvarsfordelingapå dei ulike regionanegår fram under.
Den geografiskedifferensierteforvaltninga blir no i hovudsakivaretatt gjennomregionane,både
mellom regionarog innanfor regionar.Eit unnataker for ulv: Stortingethar vedtekeeit
forvaltningsområdefor ulv («ulvesonen»), revidert i juni 2016,som omfattar deler av Hedmarkog
Akershus, heile Osloog Østfold. Innanfor dette området skaldet aksepterastynglingav ulv. Alle
tidlegareoppretta kjerneområdeog forvaltningsområdefor ulv, jerv og bjørn er oppheva.
Stortingethar lagt til grunn ei omfattandeomstruktureringav rovviltforvaltninga.Sentralti dette er
oppdelingav landet i 8 regionarleia av kvar si rovviltnemnd.Rovviltnemndenehar eit sjølvstendig
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ansvarfor gjennomføringav nasjonalpolitikk for forvaltning av gaupe,jerv, ulv og bjørn innanfor sin
region.
Tabell2: Oversynover rovviltregionanei Noreg,og ansvarfor dei ulike rovviltartanei form av årlege
ynglingar.*) Region4 og 5 har eit fellesansvarfor 4-6 årlegeynglingar,der 3 skal vere heilnorske,av
ulv innanfor forvaltningssona.
Region
1

2
3
4 *)
5 *)
6

7
8

Fylke
Sognog Fjordane,
Hordaland,Rogaland,
Vest-Agder
Telemark,Aust-Agder,
Vestfold,Buskerud
Oppland
Akershus,Østfold, Oslo
Hedmark
Nord-Trøndelag,SørTrøndelag,Møre og
Romsdal
Nordland
Troms,Finnmark

Sekretariat
Gaupe Jerv
FM Sognog Fjordane 0
0

Bjørn Ulv
0
0

FM Buskerud

12

0

0

0

FM Oppland
FM Oslo/Akershus
FM Hedmark
FM Nord-Trøndelag

5
6
10
12

4
0
5
10

0
0
3
3

0
3*
3*
0

FM Nordland
FM Troms

10
10

10
10

1
6

0
0

Rovviltnemndeneer samansettav politikarar frå fylkestinga,og frå Sametingeti regionanemed
viktige samiskeinteresser.Klima- og miljødepartementetpeikarut medlemmaretter forslagfrå
fylkestingog Sametinget.Alle medlemmarfrå fylkeskommunaneskalha fast plassi fylkesutvala.I
kvar nemnder det 5 medlemmarog tilsvarande5 vara-representantar, og kvar nemnd vel sjølvleiar.
Til kvar rovviltnemnder det knytt eit fylkesmannsembetesom har sekretariatsansvar.
I region 1 er
det 2 representantarfrå Sognog Fjordaneog 1 frå kvar av dei andre fylka. Fylkesmanneni Sognog
Fjordane, no Vestland, overtok sekretariatetfrå Rogalandi 2015.
I perioden2015 – 2019er rovviltnemndai Region1 sett samanslik:
Fylke
Sognog Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder

Medlem i nemnda
AleksanderØrenHeen
HelenHjertaas
HelgeNævdal
AaseSimonsen
GunvorBirkeland

Vararepresentant
TrudeBrosvik
Bjørn ErikHollevik
ChristofferThomsen
Arne Bergsvåg
Morten Ekeland

Rovviltnemndenesinearbeidsoppgåverer fastsett i rovviltforskrifta, og er m.a.:
•

Fatte vedtakom ulike typar felling av rovvilt: Fastsettingav kvote for betingaskadefelling,
kvote for lisensfellingog kvote for gaupejakt.Forskriftasett grensefor kva tidsrom i året som
kan nyttast til ulike former for felling eller jakt for dei ulike artane.

•

Gje føringarog prioriteringar i høvetil bruk av tilskot til førebyggjandeog konfliktdempande
tiltak mot rovviltskade(FKT-midlar).
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•

Ansvarfor utarbeidingav forvaltningsplanfor regionen(denneplanen)i nær kontakt med
kommunarog organisasjonar.Planenskalvere eit viktig fundamentfor dei vedtaksom blir
fatta og prioriteringar som blir gjort, bådeav rovviltnemndog andre viltorgan.

Klima- og miljødepartementet(KLD)er ansvarlegfor utforming av politikken og regelverketfor
rovviltforvaltingai samsvarmed Stortinget sineføringar.KLDer og klageinstansfor vedtaki
rovviltnemndeneog i Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet skalmellom annarettleie sekretariataog rovviltnemndenei si verksemd,t.d. om
samarbeidover regiongrenser.Dessutanhar direktoratet mandat til sjølvå gjere vedtak om dei ulike
formane for jakt eller felling på eigetiltak eller etter søknad.Dette kan spesieltvere aktuelt i dei
høverovviltnemndaikkje har mynde til å treffe slikevedtak,t.d. når bestandsmåletikkje er nådd,
eller skadefellingutanom fastsett periode.Miljødirektoratet har og ansvarfor drift av Rovbase,
overvakingav rovvilt og andre nasjonaleoppgåver.Direktoratet er klageinstansfor vedtakav
fylkesmennene.
Fylkesmennenehar hovudansvarfor forvalting av kongeørn. Dei har mellom annaheimel til å gje
løyvetil felling på bestemteindivid som forårsakarvesentlegskade.Rovviltnemndakan innarbeide
kongeørni forvaltningsplanenfor å oppnå ei god oversiktover den totale rovviltsituasjonenog
skadeproblematikkeni sitt område.I deler av region 1 er det tidvis store tap til kongeørn,utan at
dette har ført til at det har blitt gjeveskadefellingsløyve
i regionen.Rovviltnemndahar valt å ta
kongeørnmed i planen.
Det er fylkesmannensi oppgåveå ta stilling til bruken av dei betingaskadefellingsløyva
etter eige
tiltak eller etter søknad.I særlegehøvekan og fylkesmannendelegeremynde til kommunar.
Fylkesmannenhar og ansvarfor å administreralisensfellingog kvotejakt. Fylkesmannenhandsamar
søknadom tilskot til førebyggjandeeller konfliktdempandetiltak innanfor dei rammer som er sett av
rovviltnemnda.
Nasjonaltovervakingsprogramwww.rovdata.no har ansvaretfor overvakingaav rovvilt. Metodikk
og resultat skalvere offentleg tilgjengelegpå www.rovdata.no.
StatensNaturoppsyn(SNO)har viktige oppgåverfor bådeforskingog forvaltning. SNOstår for det
mesteav datainnsamlingafor det nasjonale overvakingsprogrammet
gjennomregistreringsoppgåver
og skadedokumentasjon
på bufe. Registreringaneblir lagt inn i Rovbasenog gitt verdi for
dokumentasjonsgrad.
I dei høvestaten tar på segansvarfor felling av skadegjerandeindivid, eller vil
tilby hjelp til felling av skadedyr,er SNOdet utøvandeorganet.Frivilligeorganisasjonareller
lokalbefolkningkan og få oppgåverknytt til SNOsin verksemd.

4. BESTAN
DSSTATU
SOGBIOLOGI
Forvaltning av rovvilt byr på heilt spesielleutfordringar. Konfliktenmed beiteinteresserhar, i alle
høvefor dei 4 rovpattedyrartane,ført til at bestandaneer svært fåtalige.Truleghar det ikkje vore
moglegå oppretthaldenasjonalebestandarav nokon av desse4 artane utan innvandringfrå
nabolanda.
I forvaltningaav smårovviltbestandari Noreghar ein vore mest opptatt av å berekneminimum
bestandstorleiksom skaltil for å sikre såkallademografiskoverleving.Internasjonalekrav er at det
skalvere mindre enn 10%sannsynlegat ein bestandskaldøy ut i løpet av 100 år (IUCN).Demografisk
overlevinger basertpå analyseav overlevingspotensialetut frå kunnskapom biologi og kor utsett
den aktuellearten er for variasjonari miljøet.
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Samanliknamed andre viltartar nyttar rovviltartanestore leveområde.Områdebrukenvarierer med
habitatkvalitet og førekomstav byttedyr, og felles for alle rovpattedyraer at hannanenytter større
områdeenn hoene.Bruk av radiotelemetri,satelittmerkingog DNA-analysarhar gitt godetal for
områdebruken.
Tabell3: Storleikpå individuelleleveområdefor rovvilt i Skandinavia.Tala angir spennviddepå
gjennomsnittsverdiarfrå ulike studieområde(NINA,Temahefte22).
Art
Gaupe
Jerv
Bjørn
Ulv
Kongeørn

Hannar(km2)
600-1500
500-700
800-1000

Hoer (km2)
120-280
300-800
100-600
400-1880
100-200

4.1 Bjørn
Bjørn i Noreger randførekomstarav større bestandarpå austsidaav grensene.Mest stabil har
førekomstenvore i Pasvik,Finnmarkog i Hedmark. DNA- analyseav innsendteprøver viserat i 2017
var det om lag 125 bjørn i Noreg,av dessevar 55 binner og 77 hannar.Dette gjev eit bereknatal
ynglingarpå 7 dette året (Rovdata,05.04.2017).På den norskeRaudlistahar brunbjørn statussom
”sterkt trua” (EN)(Artsdatabanken2015).

Fig.1.Tal registrertebjørn i tidsperioden2009 -2017for heilelandet. Kjelde:NINArapport 1494.
Region1
Bjørnebesøkai Region1 har fram til no vore sjeldne.Dei sistetilfella av bjørn i regionener frå 2011 i
Luster,Sognog Fjordaneog Åseral,Vest-Agder. Ein hannbjørnvart felt i Sogndalkommunei Sognog
Fjordanei 2008.

4.2 Jerv
Jervener i hovudsakein art som er knytt til høgfjellsområda.Jervenernærerseggjerne av
smågnagararog kadaver,sjølvom rein er hovuddiett. Når jerven tar sau,eller aller helst lam, er det
ofte med kraftige nakkebitt og knusingav beinvev.Byttet blir ofte partert og lagrai ur eller myrhol.
Tispafår første gongungarsom 3-4 åring,og etter det blir det produsert nye kull om lag annakvart
år. Gjennomsnittlegkullstorleiker om lag 2 ungarsom oftast blir fødde i hi under snøskavlarpå
våren.Det er likevel stor variasjonmellom tisper sin evnetil reproduksjon.
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Utbreiing i Noreger i 3 delområdemed lite utvekslingog tydelegegenetiskeskilnader:FråNordTrøndelagog nordover til Troms,Tromsog Finnmarkog i Sør-Noregvest for Østerdalen.Dei sisteåra
er det påvistnoko innvandringav jerv frå aust i Sverigetil Sør-Noreg,men knapt i det heile tatt den
andre vegen.Somfor dei fleste andre rovpattedyra,er tispenemeir stadbundneenn hannane.
Ekskrementprøvarsynerat tispeneflyttar seginnanfor om lag 10 km frå år til år, medanavstanden
for hannaneer om lag det dobbelte. Påden norske Raudlistahar jerv statussom ”sterkt trua” (EN)
(Artsdatabanken2015). Pr 2018 er bestandsmåletfor jerv på 39 ynglingari Noregnådd.
Hiteljing og DNA-analyseav ekskrement(sidan2000)er metodar som har gitt godeoversiktarover
jervbestandaneog kunnskapelles.Den norskebestandener estimert til om lag 307 individ sesongen
2018 (Rovdata, NINArapport 1553) og 57 ynglingar.
Tabell4: Registrerteynglingarav jerv siste5 år i SørNoreg,og samlafor heile landet. Hiuttak i
parentesfor region1og for heile landet. Ynglingar i region 1 er i Sognog Fjordane(2017)og Rogaland
(2018)
Region/år
Region1
Region3
Region5
Region6
Noreg

2014
0
7
10
10
52(12)

2015
0
10
13
12
65(17)

2016
0
7
8
11
50(7)

2017
1(1)
6
8
7
40(10)

2018
1(1)
3
15
17
57(3)

Region1
Den delen av Opplandsom grenserinn til Indre Sogner prioritert områdefor jerv etter revidert
forvaltingsplan.Jervhar vore regelmessigi Indre Sogntidlegare,og ein kan forventa at han og i
framtida blir
eit fast innslagher som følgje av prioriteringa i naboregionen.Jervfinst sporadisklengersør i
regionen,mellom annahar fleire individ hatt tilhald i Hordalandog Rogalanddei sisteåra. I 2016vart
ein hann avlivai Ullensvang,i 2017 ein hann avlivai Suldalog i 2018vart eit hi med tispe og to ungar
teke ut i Suldal.

Fig.2. Oversiktfrå Rovdataover registrertejervekulli Noregfrå 2001 – 2018 (grøn).Denøvre(brune)
delenav søyleneviserkull som er teke ut. Denvassrettegrå lina viserbestandsmåletfor Noregpå 39
ynglingar.
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4.3 Ulv
Ulvener eit flokkdyr med strengt rangsystem.Sjølvom kvar tispe kan få store kvalpekull,er det berre
leiartispasom får lov å pare seg.Påettervinteren kan særlegungehanndyrvandrelangeavstandar
frå heimereviret.Vanlegebyttedyr er elg, rådyr og bever forutan saupå sommaren.
Den svensk/norskeulvebestanden er relativt isolert. Alle individa er nært i slekt og fram til nyleg
stammerfrå berre 3 individ som innvandratil området frå nordaustpå 70- og 80 talet. I dei seinare
åra har bestandenfått redusert innavlsproblematikkenved at to nye innvandrahannar har bidratt i
reproduksjonen.
Registreringaneså langt vinteren 2018/2019 syner 99-102 ulvar i Noreg. 64-66 av desseer berre
påvisti Noreg,22-23 er påvistpå beggesider av riksgrensamot Sverige,medan12 ulvar framleishar
uklar grensestatus(Rovdata29.03.2019). Det sistetiåret har totalbestandenvaksemed
gjennomsnittleg14%årleg(Rovdata.no).Påden norske Raudlistahar ulv statussom ”kritisk trua”
(CR)(Artsdatabanken2015). Ulovlegfelling og innavl er dei størsteproblemafor ulvebestanden.
Region1
Dei sisteåra er det omlagårvisseførekomstarav ulv i Region1. Ein hannulvblei felt i Lyngdali VestAgderi 2010.Vinteren2012/2013blei det påvist2 ulike ulvar i Aust-Agder.Seinareer det felt ein ulv
i Hægebostadkommuneog ein i Naustdalkommunei 2014,ein ulv felt i Åserali 2015 og ein i
Flekkefjordi 2016.Skadefellingsløyve
på ein ulv vart tildelt i Sognog Fjordanei 2018.DNAtreff frå
desemberi Fjalerkommuneviste at denneulven er ein hannulvfødd i Sverige.SeinasteDNA
dokumentasjonfrå denneulven er frå mars2019.

Fig.3. Tal valpekullpr. år stadfestai Noreg(raudt), svensk-norskgrenserevir(gult) og Sverige(blått).
Svartline viserutviklinga i tal ynglingarpr. år i Skandinaviai sameperiode.(Rovdata,
Viltskadesenteret,Høgskoleni Innlandet,1-2018)

4.4 Gaupe
Gaupeer den einasteville representantenfor kattefamilien i Noreg.Typisktilhaldsstader skog.
Næringsvaler ulike typar småvilt,men desidertviktigastebyttedyr er rådyr. PåVestlandeter truleg
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ungdyrav hjort viktig. Gaupaer ein dyktig og effektiv jeger,er spreiddutover store delar av landet,
men berre fåtalig på Vestlandet.Pånorskraudlistehar gaupestatussom ” sterkt truet ” (EN).
Figur4: Utvikling av gaupebestandi Noreg,estimert før jakt. Estimatablir noko redusertedersomein
nyttar strengekriteria. Stiplastrek er nasjonaltbestandsmål(NINArapport 1519).
Storleikenpå gaupebestandener vanskelegå vurdere,nettopp fordi det er så store variasjonari
reproduktivitet. I tillegg har dødsårsakersom illegal felling og trafikk stor verknadpå
bestandsutviklinga.
For jaktåret 2019 er den norskebestandenestimert til om lag 62 familiegrupper(NINArapport 1519).
Region1
Etter årtusenskifteter det felt 20 gauperi regionen,16 i Vest-Agder, 1 i Sognog Fjordane,1 i
Hordalandog 3 i Rogaland.Det har sidan2005vore kvotefri jakt i heile regionen.

Figur4: Utvikling av gaupebestandi Noreg,estimert før jakt. Estimatablir noko redusertedersomein
nyttar strengekriteria. Stiplastrek er nasjonaltbestandsmål(NINArapport 1519).

4.5 Kongeørn
Til skilnadfrå rovpattedyraer det ein stor og stabil bestand av kongeørni Region1. Framtil no har
ein likevel ikkje hatt tilsvarandekunnskapom kongeørnbestandensom for dei store rovpattedyra.
Fylkesmannener ansvarlegfor forvaltningaav kongeørn. Rovviltnemndahar valt å ta med kongeørni
forvaltningsplanen
, jf. § 12 i rovviltforskrifta.
Kongeørnaer knytt til fjellområda,i skogbeltetog på kysten. Innanfor sitt leveområdekan samepar
ha fleire reir som dei vekslarpå å nytte frå år til år. I eit normalårfår kvart par sjeldanmeir enn ein
ungepå vingane.
Viktigebyttedyr er hare, skogsfugl,rype og andre fuglar og pattedyr. Særlegtidleg i beitesesongen
kan dei og ta lam. Eit kongeørnterritoriumer av storleik om lag 150 – 200 km2. Kongeørnbestanden
er i dagvurdert å vere livskraftig.Norskinstitutt for naturforskninghar i eit estimat frå 2015rekna
bestandentil mellom 652 – 1139par. Talaer reknaut etter ein ny metode som gjev eit noko lågare
tal enn før. For vår region er det vurdert å vere 51 (34-57) okkupertehekkeplassari Sognog
Fjordane, 44 (28-55) i Hordaland,29 (14-37) i Rogalandog 18 (10-24) i Vest-Agder.Talaer usikre,
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difor er det reknamed ein vissusikkerheitsom er vist som eit intervall i parentes(95 %
konfidensintervall).Til eksempelså er det for Sognog Fjordanemed 95 % sikkerheitat det er mellom
34 og 57 okkupertehekkeplassari fylket.

5. INTERESSEKON
FLIKTERI REGION 1
5.1 Beitenæringai regionen
I stortingsmeldingnr 9 (2011-2012)om landbruks- og matpolitikkener det sentralt at lønsam
grasbasertmatproduksjonog beiting framleisskalvera hovudverkemiddeletfor å nytta grasarealaog
hindra attgroing. I meldingablir det vidare understrekaat beiting i utmark er ein føresetnadfor
effektiv haustingav ressursarog eit viktig bidragtil vår nasjonalesjølvforsyning.
Utmarksbeiteer ein viktig ressursfor landbruket,og husdyrhaustarmykje fôr i utmarka.
Beiteverdienfor den enkeltevegetasjonstypenvil i første rekkevere avhengigav produksjonav
beiteplanter,næringsverdieni beiteplanteneog utnyttingsgraden. Sauener det husdyrslagetsom
utnyttar utmarksbeitebest. Godt beite er det rimelegasteog bestegrovfôret vi kan gi sauen.
Beitedyrai utmarka er den viktigastereiskapenfor å førebyggjaattgroing og pleia kulturlandskapet.
Region1 er eit tyngdepunktfor sauenæringai landet. I denne regionenskaldet ikkje vera
skadegjerandeeller ynglanderovvilt. Tabellenunder viser at sauetaleter nokolundestabilt i tre av
fire fylke, medandet i Vest-Agderhar vore ein aukedei sisteåra. Tal bruk er aukai Vest-Agderog
Hordaland,dei to andre fylka har tilbakegang.
Tabell5: Sauenæringai Vest-Agder(VA),Rogaland(R),Hordaland(H) og Sognog Fjordane(SF),t al
frå produksjonstilskotsordninga.
Kjelde:Landbruksdirektoratet
År
2010
2014
2018

Bruk med sau pr. 1. januar
VA
R
H
438
2610
1881
436
2532
1863
491
2523
2094

SF
1672
1546
1501

Sauog lam på utmarksbeite pr. 31. juli
VA
R
H
SF
44089
285206 196868 191366
44692
283728 192716 182273
51538
286763 196069 185000

Såmykje som 30 % av all sauog lam på utmarksbeitei landet finn vi i region 1. Dette er ein viktig
årsaktil at heile regionener prioritert for beite og ikkje rovvilt.
Ordningamed organisertbeitebruk (OBB)har eksisterti over 30 år. Føremåletmed OBBer å leggjatil
rette for best moglegutnytting av beite i utmarka og reduseratap av dyr gjennomorganiserttilsyn,
organisertsankingog andre målretta fellestiltak i beiteområda.Pålandsbasiser utmarksbeitinga
godt organisertgjennombeitelagder om lag 80 % av sauog lam er med i OBB.
Eit velfungerandebeitelager langt meir enn ei praktiskløysingfor effektiv beitedrift. Beitelaget
medverkartil miljøskaping,miljøpleie,samhald,samarbeidog god dyre- og bondevelferd.Det er
krav om fast tilsyn med saupå utmarksbeiteein gongpr. veke.
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Tabell6: Tal sauog lam slepptog tapt, frå organisertbeitebruk.Kjelde:Landbruksdirektoratet
2018

Beite-/
Sankelag
19

VestAgder
Rogaland 46
Hordaland 97
108
Sognog
Fjordane

Sau
sleppt
14452

Lam
sleppt
21339

Sau
tapt
486

Lam
tapt
1407

Sau
tapt, %
3,36

Lam
tapt, %
6,59

45764
51457
61855

69149
80903
99132

1179
1193
1759

3077
3344
5735

2,58
2,32
2,84

4,45
4,13
5,79

Rogalander det størstesauefylketi landet, medanSognog Fjordanehar størst oppslutnadpå
organisertbeitebruk i regionen.Bådei Hordalandog Sognog Fjordaneer rundt 100 beite-/sankelag
med i OBB.Einmonalegdel av dyra i OBBfor Rogalandbeiter i nabofylke,spesielti Vest-Agder.
I Rogalander det mangesauebøndersom har store beitearealpå garden,og dessehar i stor grad
dyra på heimebeite.

5.2 Tapav bufe til freda rovdyr

Figur5: Tal sauog lam erstatta i heile landet som tapt til rovvilt 2007 – 2018(Kjelde:Rovbasen)
Figur5 synertap til freda rovvilt ut frå kva som er utbetalt i erstatningi heile landet. Det er usikkert
om dessetala er uttrykk for faktisk tap til rovvilt. For det første er det ikkje alle med rovvilttap som
søkerom erstatning.Dessutaner erstatninganeoftast basert på ei fagleg,men skjønnsmessig
vurderingav fylkesmannenut frå dokumentertetap, kjennskaptil tap- og rovviltsituasjoneni
beiteområdetog andre faktorar. Tapsom er undersøktog dokumentert av SNOrepresentererberre
ein liten del av totalt erstatta tap av sau(t.d. 6,8%for alle artar i landet i 2012).
Region1 er ein del av landet som i sum har lite konflikt med rovvilt i høvetil andre regionar,både i
absoluttetal og ikkje minst i høvetil omfangav saupå beite. Det er likevel stader som har større
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problem enn andre. Spesielti Indre Sognhar det i fleire år vore store skaderav jerv, og kommunane
Luster,Årdal og Lærdalhar tradisjonelt vore mest utsett. Det mesteav tapet i Sognog Fjordanei
figur 6 skuldastjerv. Dei sisteåra har det og vore tap til jerv i Hordalandog Rogaland.Taptil jerv er
størst på hausten.Denseinaretida har dei aller fleste jervaneblitt tatt ut, og tapsomfangeter
redusert.Men etableringav ynglesonei Opplandlangsgrensatil Indre Sognvil truleg føre til
regelbundeninnvandringav jerv ogsåi åra som kjem.
Tapsom skuldast gaupehar tradisjonelt hatt eit tyngdepunkti Vest-Agder.Sidanslutten på 90-talet
har likevel skadeomfangetgått ned i takt med gaupebestanden.
Ulv har år om annadukkaopp som streifdyr i regionendei sisteåra, og da særlegi Vest-Agder.I 2012
blei 405 sauog lam erstatta som tapt til ulv. Av desseblei 59 påvistsom drepen av ulv av SNO(15%).
I 2010blei det utbetalt erstatningfor 541 sauog lam i Vest-Agder.Seinareer det påvistulv og
ulveskadei Sognog Fjordanei 2014og 2018.Til forskjell frå gaupeog jerv som i regelenforsynerseg
av lam, kan ulven like gjerneta vaksnesauer.Ved ulveangrepblir det og gjernemykje skade.
Einmå reknemed aukaførekomstav ulv i regionensom følgje av aukabestand,særlegi Sverige.
Kongeørnahar alltid hatt tilhald i regionen,og saueeigaranehar langerfaring med kongeørni
beiteområda.Tapsom skuldastkongeørner størst like etter beitesleppom våren når lammaframleis
er små.Lokaltkan det vere ein del skadefrå einskildeindivid som har spesialisertsegpå lam som
tillegg på matsetelenpå våren.Det kan likevelvere vanskelegå skilje mellom tap der ørna er
dødsårsak,og kadaversom ørna nyttar som åtsel. I høvetil dei andre rovviltartane er tap til kongeørn
mykje jamnarefordelt mellom fylka i regionen.I perioden2013– 2018 vart det meldt inn 136 skader
frå regionen,medreknabådesikreog usikreskader.I Sognog Fjordaneer det flest skadesaker i indre
strok, medanfor dei andre fylka er skadanestørst i dei ytre delane.SålengeFylkesmennenehar hatt
ansvaretfor rovviltforvaltninga(frå 1995),er det ikkje registrert at det er teke ut kongeørnved t.d.
skadefellingi region 1 (Rovbasen).
Det blir jamlegrapportert inn kongeørnskaderfrå region 1, flest frå ytre strok i Rogalandog
Hordaland,og indre strok i Sognog Fjordane.I Vest-Agderer omfangetmindre. Bestandenav
kongeørner stor og stabil i regionen.Såvidt vi kjenner til er det ikkje gjort forsøkpå å ta ut kongeørn
i nyaretid for å redusereskadeomfanget.
Dei seinareåra har det blitt fleire besetningarav mindre utegangarsauer,særlegi kyststroka.Dei går
ute heile året, inkludert i lammeperioden.Det kan sjå ut for at kongeørn tidvis kan vere ein
tapsfaktor i einskildeav dessebesetningane.
Bjørneskadevart i 2011påvisti Åserali Vest-Agder. I Sognog Fjordanegjorde bjørn skadei 2008,og
seinasti 2010med 6 bekrefta bjørnetapi Lærdal.Einmå rekne med aukaførekomstog potensielle
skaderav bjørn i regioneni tida framover som følgje av oppbyggingav ein nasjonalbestandpå 13
årlegeynglingar.Ved bjørneskadeer det i regelenvaksnesøyersom blir tatt. Dette var tydelegi
Agder-fylka i 2011.Etter 2011har det ikkje vore dokumentert bjørneskaderi region 1.
Erstatningi region 1
For alle rovviltartanevart det utbetalt erstatningfor 617 sauog 3650 lam i region 1 for perioden
2013-2018.Sognog Fjordaneligg høgstpå dennestatistikken, og det er i hovudsakjerv som er den
størsteskadegjeraren,sjølvom og ulv har gjort skadei 2014 og 2018.Servi på tabell 8 under, finn vi
at det vart erstatta om lag 40 % av totaltapet til dei søkjaranesom søkteom rovvilterstatningi
perioden2013-2018.Talavil variereetter kva rovviltskadesom er dokumentert,og erstatninganevil
aukemed meir dokumentasjon.
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Tabell8: Oversiktover totaltap, normaltap og tal erstatta sauog lam for dei somsøkteom erstatning
i dei 4 fylka i region 1, 2013-2018.Kjelde:Rovbasen.
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Totalt tapt, normaltap, tal erstatta sau og lam. Saunedst i søylane,lam over.

Somnemnt over kan det liggeskjulte tap til rovvilt i tapsstatistikken.Det er utført fleire prosjekt i
regionenfor å freista å finne ut av årsakatil uforklarleghøgetap i einskildebeitedistrikt, til dømes
med daudpeilesenderarpå lam. Fåav dessehar avslørtstørre mørketaltil freda rovvilt. Sjukdom,
ulukke eller raudrevstår for dei fleste tapa. Slikeundersøkingarkan likevel ha verdi i høvetil å seie
noko genereltom tapsårsakerover større område.I verstefall synerdei berre kva problemet er i det
aktuellebeiteområdetpå den aktuelletida.
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Tabell9: Tal på rovvilterstatta sauog lam i Region1 fordelt på årsaki perioden2013 – 2018 (Kjelde:
Rovbase
n).
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5.3 Tilhøvet til dyrevern og dyrevernlova
Mattilsynet varslai 2011at bruk av beiterestriksjonarkan bli eit aktuelt verkemiddelfor besetningar
med høgetap på beite. Mattilsynet har mynde i høvetil Dyrevelferdslova.Mattilsynet har presisert
at det er eit mål å reduserealle former for tap på utmarksbeite,ogsådei som skuldastandre årsaker
enn rovvilt, for å sikre ei dyrevernmessigforsvarlegdrift. Mattilsynet har mellom annapeika på
behovfor erstatnings- og tilskotsordningarsom gjev insentivtil å satsepå førebyggjandetiltak.
Føremåletmed dyrevelferdslovaer å fremje god dyrevelferdog respektfor dyr (§1) I
rovviltsamanhenger det oftast fokusert på stressog smerte hjå saui sambandmed angrepog
avlivingfrå rovdyr. Det er semjeom at det må vere eit mål å minimalisereliding så mykje som
mogleg.
Påden andre sidaer dette eit samansettproblem. Einmå finna segi at ein vissdel av beitedyragår
tapt som følgje av at dei er ein del av naturen dei beiter i. Dei positivedyrevernsidanemed
frittgåande beite vegerdelvisopp for tap som følgje av mangelpå kontinuerlegkontroll. Det spesielle
med rovvilt er at fleire av artane har reetablert segi beiteområdasom nye tapsårsaker,som i stor
grad kjem i tillegg til dei tradisjonelletapsårsakane.Dagensbeitedrift med sleppi utmark er etablert i
eit tiln ærmarovdyrfritt miljø. Påden bakgrunnener det ei utfordring for næringaå tilpassasegendra
rammevilkår.

5.4 Biologiskmangfald
Omsyntil biologiskmangfalder i segsjølveit hovudargumentfor å oppretthaldelevedyktige
bestandarav freda rovvilt i landet. Påden andre sidagjev sauebeiteein positiv effekt på det
biologiskemangfaldetsom skjøtselav kulturlandskapet.Utan eit aktivt beite vil ein mangestaderfå
attgroing av uønsktskogog dårlegarevekstvilkårfor konkurranseutsettearter. Mangfaldet av artar
og førekomstav fleire sjeldsynteplanteartarvil kunnebli redusert.
Utover jaktinteresseneer viktigastekonflikt i høvetil friluftsliv knytt til frykt for dei store rovdyraulv
og bjørn. Beggedesseartane har evne til å skademenneskeog skalhandsamastmed respekt.Det er
likevel ikkje påvistdødsfallav menneskesom skuldastfrittlevande ulv i vår del av verdai moderne
tid. Bjørn har drepe menneskei Sverigeog Finlanddei sisteåra. Fellesfor beggeartane er at dei er
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svært sky og freistar å unngåkontakt med folk. Angrepfrå bjørn er oftast knytt til heilt spesielle
situasjonar.Gaupe,jerv og kongeørner ikkje farlegefor folk.
For mangevil førekomstav store rovdyr i naturen opplevastsom ei kjelde til eit rikare fril uftsliv. Ei
stort fleirtal i befolkningameiner at dei store rovdyraskalha plassi norsk natur (sjåt.d. NINArapport
879, 2012).Haldningartil rovvilt er likevel ulike, og det kan vere store skilnadermellom ulike
folkegrupper.

6. VERKEMIDDEL
6.1 Juridiske verkemiddel
I tillegg til Naturmangfaldlova,viltlova og tilhøyrandeforskrifter har Lovom dyrevelferd,19.06.2009
nr 97, verkemiddelknytt til rovviltforvalting.Dyrevelferdslovaomfattar bådevilt og husdyr.
Tilsynsmyndeetter dyrevernlovaer Mat tilsynet. Mattilsynet kan t.d. påleggadyreeigararå sanka
dyra sine frå utmarksbeitedersomdyrevelferdatil beitedyraer tilstrekkelegtruga av rovvilt.

6.2 Førebyggandeog konfliktdempande tiltak mot rovviltskade
Klima- og miljødepartementetgjev årlegbudsjettrammefor tilskot til førebyggandeog
konfliktdempandetiltak (FKT)over kap.1420.73. Rovviltnemndafordeler det mesteav den regionale
delen av rammetildelingavidaretil fylkesmennenemed vilkår og prioriteringar for bruken.Rammatil
region 1 har vore den samei mangeår.
Klima- og miljødepartementethar utarbeidd eit regelverkfor tilskot til førebyggandeog
konfliktdempandetiltak, seinastrevidert pr. 01.01.2013.Målgruppefor ordningaer husdyreigarar,
kommunarog lokalsamfunn.Organisasjonarog forskingsinstitusjonarkan og søkje om tilskot. Det er
krav om at søknadarskalnytt e elektronisksøknadssenteri www.miljodirektoratet.no. Her er det og
lenke til tilskotsordninga.
Rovviltnemndenefastsett eventuellevilkår for bruken av tilskot og fordeler det regionvisebudsjettet
vidare til fylkesmennenei rovviltregionen.Tilskotblir utbetalt etter søknadtil fylkesmennene,eller
etter behovfor akutte tiltak som oppståri beitesesongen.Kostnadarknytt til bruk av
interkommunaleskadefellingslagskalog belastastdenneramma.Ei eigaramme er avsett til dekking
av driftsutgifter for rovviltnemndaog vaktordninghos fylkesmennene.
Dei sisteåra har det vore avsett kr 750 000 til førebyggjandetiltak i region 1, kr 350 000 til
tenestekjøpog kr 450 000 til løn og drift i Region1. Rammablei fordelt slik av nemndai 2018:
Tabell10: Fordelingav midlar til førebyggandeog konfliktdempandetiltak (kap.1427.73),
tenestekjøpog drift i Region1 i 2018.

Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sognog Fjordane
Til saman

1427.73
80 000
100 000
80 000
190 000
450 000

Tenestekjøp
100 000
75 000
75 000
100 000
350 000

Drift og løn
25 500
25 500
25 500
373 500
450 000

Når det blir gitt tilskot til førebyggandetiltak, skaltiltaket ha ei direkte tapsreduserandeeffekt.
Konfliktdempandetiltak kan vere informasjonsverksemd,
opplæringi ulike formar for felling,
regionviseFoU-tiltak og finansieringav skadefellingslag.
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6.3 Andre tilskotsordningar
LMDhar fastsett forskrift 05.06.2008om kompensasjonved restriksjonari bruk av utmarksbeitepå
grunn av rovvilt. Kompensasjonsordninga
kan nyttast i dei høveMattilsynet har vedteke
beiterestriksjonar.Rovviltforliket leggtil grunn at beiterestriksjonarikkje vil bli aktuelt i
beiteprioriterte områdesom region 1.

6.4 Erstatningfor rovviltskade
Naturmangfaldlova§19 gjev rett til erstatningfor tap og følgjeskaderfor husdyrog tamrein som blir
drepe av rovvilt. Denneheimelenblir nærareregulert av ”Forskrift om erstatningfor tap og
følgekostnadarnår husdyrblir drept eller skadetav rovvilt” , fastsett ved kgl.res.i 1999.
Erstatningsordningane
gjeld husdyrog tamrein. Somhusdyrreknastforutan sau,geit, storfe og hest,
ogsågjetarhund,voktarhundog jakthund.
Søknadom erstatninghandsamastav fylkesmanneni bustadfylket.Alle dokumentertetap til freda
rovvilt skalerstattast. Dokumentertetap er kadavereller skaddedyr som er undersøktav Statens
Naturoppsyn(SNO)sine rovviltkontaktarog som har fått statussom dokumentert eller antatt tapt til
freda rovdyr. Det er viktig at tilsyn er gjennomførtetter kravaog slik kan avdekkemoglege
skadegjerarar.
I tillegg kan fylkesmannenutbetale erstatningfor tap som sannsynlegskuldastfreda rovvilt.
Kunnskapom rovvilt, dokumentasjonfor tap til freda rovvilt i beiteområdet,karakteristisketrekk ved
tapa og tidlegaretap i beiteområdeter viktig bakgrunnfor dei vurderingarfylkesmannengjer. Data
frå Nasjonaltovervakingsprogram
og Rovbasegjev og viktig informasjon.Det er berre tap utover
normaltap som kan erstattast som sannsynlegtap til freda rovvilt.

6.5 Ulike form er for felling
Fellingav rovvilt er av dei heilt sentraleverkemidlai rovviltforvaltinga.Einkan skiljamellom ulike
typar felling etter heimelsgrunnlag,motivasjoneller fellingsform.Fellesfor alle jegerarsom jaktar på
eller er med på felling av desse rovviltartaneer at dei pliktar å rapportere felling eller forsøkpå
felling straks. Jegerarpliktar å halde segunderretta om kvotestorleiktil ei kvar tid. Vidarepliktar
jegerarvederlagsfrittå levereheile eller delar av det felte dyret til vitskapelegeeller andre føremål,
avhengigav fellingsformog vilkår i fellingsløyvet.
6.5.1Akutt behovfor felling
Naturmangfaldlova§17 gjev heimel for felling dersomvilt kan vere ein aktuell og betydelegfare for
person.§17 gjev og heimel for eigartil avlivingav vilt under direkte angreppå bufe, tamrein, gris,
hund og fjørfe.
Miljødirektoratet kan med heimel i NML§18 vedta felling av vilt utan omsyntil dei regler som elles
gjeld for å ta omsyntil offentlege interesser.
6.5.2Annaskademotivert felling
Utover akutt motiverte skadefellingarnemnd over, er skadefellingog jakt ein naudsyntstrategi for å
tilpassebestandsstorleikentil bestandsmålaog konfliktpotensialetetter prinsippetom differensiert
forvalting.
Dei ulike fellingsformene(inkl. gaupejakt)er knytt til vedtakom mellom annakvote, og
vedtaksmynde(sjåtabell 13).
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Tabell11: Oversiktover fellingsformarog myndefor vedtak.FM=Fylkesmannen,
RVN=Regional
rovviltnemnd,M=Miljødirektoratet. *Lisensfellingsperioden
er ulik for dei 4 rovpattedyra.
Periode
Betingakvote
skadefelling
Vedtakbruk av
skadefellingskvote
Ekstraordinær
skadefelling
Lisensfelling
regionkvote
Kvote(-fri) gaupejakt

01.06– 15.02

Oppnådd
bestandsmål
RVN(M)

Ikkje oppnådd
bestandsmål
M

01.06– 15.02

FM

FM

Heile året

M

M

*

RVN(M)

M

01.02– 31.03

RVN

M

Kongeørn

FM

Fellesfor all felling av rovvilt er kravet om raskrapporteringav felling eller forsøkpå felling.
Såkallabetingaskadefellinger kvoter på ulv, jerv, bjørn eller gaupesom er vedtekeav rovviltnemnd
eller Miljødirektoratet (rovviltforskrifta §§ 8 eller 13). Kvotevedtakav rovviltnemndaskalgjelda
innafor tidsrommet 1. juni til 15. februar. Direktoratet kan vedta kvote uavhengigav bestandsmål
eller tid på året kvota kan nyttast.
Fylkesmannenkan vedta (rovviltforskrifta §9) å sette i verk skadefellingetter vissevilkår etter
søknad,eller etter eigeinitiativ innafor den samlakvoteramma.Fylkesmannenkan gje søkeransvar
for gjennomføringav fellinga,eller han kan etter avtalegje oppdragettil etablerte fellingslag.
Kommunalefellingslag,eller andre lag som oppfyller tilsvarandekrav, har krav på godtgjeringetter
fastsettesatsar.Det kan vere aktuelt å få hjelp til organiseringm.m. frå SNO.
Miljødirektoratet kan i særlegehøvevedta ekstraordinærfelling uavhengigav tid på året og oppnådd
bestandsmål.Uttak av jervehi på vårener dømepå det. I vedtakom skadefellingkan ein sette til side
reglar som ellesgjeld for utøvingav jakt og fangst.Direktoratet kan vedta at ekstraordinærfelling
skalgjennomførasti statlegregi (SNO).
Fylkesmannenhar høvetil å gje løyvetil skadefellingav kongeørn(Rovviltforskrifta§12) uavhengigav
kvote under visseføresetnader:Fellingskalrettast mot kongeørnindividsom valdarvesentlegskade
på tamrein eller bufe og mot dei skadegjerandeindivida.Det er vilkår om at det er prøvd ut
førebyggandetiltak i rimelegutstrekningfør vedtakom felling. Fellingsløyvetskalsom andre
fellingsløyveavgrensasti tid og areal,og det kan fastsettastytterlegarevilkår. Normalt er
hekkeperiodenfor kongeørnfrå april til ut juli, og i den perioden er skadefellingikkje å tilrå.
Lisensfellinger og heimla i NML§18. Normalt er det rovviltnemndasom vedtar kvote for lisensfelling
av jerv, ulv, bjørn eller eventuelt gaupe,og fastsett andre vilkår for fellinga.Men på samevis som
over, har og Miljødirektoratet mynde til å fastsetteslik kvote.
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Definisjonpå lisensfelling,jf. forskrift om ”Utøvelseav jakt og fangst” § 3:
Skademotivertfelling av et bestemtantall individerav en viltart med hjemmeli (..), der kvotener
fastsatt av offentlig myndighetog det krevesat jegerener registrert som lisensjegeri Jegerregisteretfor
å kunnedelta.

Jegerarsom vil delta i lisensfellingmå registreresegsom lisensjegeri Jegerregisteretfor kvar art og
for kvart år, jf. endringi Forskriftom forvaltning av rovvilt 21. februar 2006.
Somfor kvote for betingaskadefellinger det ein føresetnadat regionenhar nådd bestandsmåletfor
den aktuellearten før rovviltnemndakan fatte vedtak.Kvotefor lisensfelling kan fastsettastinnafor
fastsettefellingsperiodar:
gaupe:
jerv:
bjørn:
ulv utanfor forvaltningsområdet:

1. februar – 31. mars
10. september– 15. februar
21. august– 15. oktober
1. oktober – 31.mars

I motsetnadtil skadefellinger lisensfellingknytt til jaktrettshavarsin rett til jakt og fangst.
Miljødirektoratet kan i særlegehøvegje unntak frå dette. Lisensfellinger og eit forsøkpå
allmenngjeringav skadefelling.I hovudsakgjeld vanlegereglar for utøvingav jakt og fangst.
6.5.3Kvotejaktpå gaupe
Jaktpå gaupeer heimla i viltlova §9, og er på det viset å sjå på som ei vanlegjaktform.
Rovviltnemnda(eller Miljødirektoratet) fattar vedtakom kvote og andre vilkår for jakta dersom
bestandsmåleti regionener nådd (føresetnadfor vedtakav rovviltnemnda, jf. rovviltforskrifta §11).
Til forskjell frå tidlegarebestemmelsarer det no i prinsippetkvoteregulertjakt på gaupei heile
landet. Jakttidapå gaupeer 1. februar - 31.mars.
I kommentaranei forskrifta til §11 er det gitt høvetil kvotefri jakt i delar av ein region ”så lengedette
kan skje innenfor rammenav det nasjonalebestandsmåletfor regionen” og som ”er områder der det
normalt ikkje opptrer gaupei ynglendebestander”.Dette gjev opning for å kunne vedta kvotefri jakt
på gaupei heile Region 1, der det ikkje er nasjonalemål for ynglingav gaupe.

6.6 Interkommunalefellingslag
Tre av fylka i regionen,Vest-Agder,Sognog Fjordaneog Rogalandhar etablert kvart sitt
interkommunaleskadefellingslagsom har beredskapfor skadefellingi første rekke etter vedtak frå
fylkesmennene.Hovudansvaretfor fellingslagligg til kommunane,jf. rovviltforskrifta § 9 og
kommentaranetil denne.
Interkommunalefellingslaghar krav på løn i utøvingav faktiskeoppdragi samsvarmed
rovviltforskrifta §9a.Lagethar krav på å få godtgjeringpå kr 1600 pr døgnpr deltakarfrå dagein, jf.
brev frå KLD av 07.06.2017. I tillegg kan alle aktuellefellingslagsøkeom dekningfor administrative
utgifter inntil kr 30 000,- pr skadefellingsløy
ve, jf. §9.

6.7 Informasjon, kommunikasjonog media
Kunnskapsutveksling,
informasjonsverksemd
og god dialogvil vere viktige verkemiddelfor å dempe
konfliktnivåetog aukeakseptenfor vedtak i forvaltningsorgana.Særleger dette viktig i områdemed
ulv og bjørn og i områdemed forvaltningsmålfor årlegeynglingar.
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Stortingsmeldingahar føresett at rovviltforvaltningaskalutøvasti dialogmed berørte partar.
Viktigastearenafor dennedialogener prosessenknytt til utforming av forvaltningsplanen.Innhaldet
i forvaltningsplanener fundamentetfor alle vedtakom rovviltforvaltning i regionen,og eit grunnlag
for vedtakfram i tid.
Det er og viktig å leggetil rette for informasjonsom kan føra til ei breiare semjeog aukakunnskap
om dei store rovdyra,til dømesom bestandstorleikog biologi. NINAhar ei nøkkelrolleher gjennom
Rovdata,ikkje minst gjennomansvaretfor det nasjonaleovervakingsprogra
mmet. Informasjonom
forskingog overvakingi regi av NINAkan ein finna i www.rovdata.no.
Einkan og få tilgangpå ei innsynsløysingfor Rovbaseog annaaktuell informasjonom rovvilt gjennom
Miljødirektoratet sine heimesiderom rovvilt på http://www.rovviltportalen.no. Her vil ein kunne
finne det mestesom har med rovviltforvaltning å gjere,mellom annaom førebyggandeog
konfliktdempandetiltak og vedtak i heile rovviltforvaltninga.
Tilgangtil fylkes- eller regiontilpassainformasjonkan ein finna på nettsidenetil fylkesmennene
http://www.fylkesmannen.no/.
Informasjonfrå sekretariatetfor Region1 finn ein under
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda
-region-1/ . Der blir det mellom annalagt ut
innkallingtil og protokollar frå møta i rovviltnemnda.
Det er og viktig å gjere verksemdatil rovviltpersonelli SNOkjend og forstått. SNOer organisertsom
del av Miljødirektoratet, sjå www.naturoppsyn.no. Dei har viktige oppgåveri høvetil
skadedokumentasjon,
rovviltregistreringog felling, men er ikkje som direktoratet elleseit
forvaltingsorgan.Dei gjer oppgåverpå bestillingfrå forvaltingsorgana.I områdemed genereltlite
skadefrå rovvilt kan det ofte vere eit problem at saueeigararikkje er kjendemed SNOsitt
rovviltkontaktnett når det oppstårein akutt skadesituasjon.Informasjonsbrosjyrarog intern
informasjoni næringakan truleg vere til hjelp for å bøte på det. Likeinsvil det vere ei viktig oppgåve
å formidle SNOsitt mandat og arbeidsmetodikkfor å sikreforståingfor den rolla SNOhar i
rovviltarbeidet og dei datasettaSNOhar ansvarfor.
Å gjere bruk av lokalmiljøog organisasjonari den praktiskeforvaltningaer og ein del av
kommunikasjonen.Bådei Vest-Agderog i Sognog Fjordaneer det etablert fylkesvisekontaktutval for
rovvilt. Relevante organisasjonarog styresmakterer deltakarari kontaktutvala.
Lisensfellinger pr definisjonein del av den skademotiverteforvaltingasom er tilgjengelegfor
allmenta.Andre dømekan vere organiseringav lokaleskadefellingslageller bruk av lokale
organisasjonartil sporingsaksjonareller førebyggandetiltak.
Ei annaside av dette er tilhøvet til media.Media er svært viktig aktør for forvaltninga,og er
avgjerandemed omsyntil formidling av informasjonom rovvilt og rovviltproblematikk.

7. GRUNNLAGFORAVGJERD
7.1 Forvaltningsplanfor regionen
Alle nivå i forvaltingaer bunde opp av den nasjonalerovviltpolitikkeni sinevedtak.Einvesentlegdel
av planener difor ein kortfatta informasjonsdelom rovvilt og rovviltforvalting.Forvaltningsplanen
gjev føringarfor regionaletilpassingarav dennepolitikken for viltorgana.Ein vedteken
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forvaltningsplaner eit viktig verktøyfor rovviltnemndaog andre viltorgan sitt arbeid,og leggtil rette
for ei føreseielegforvalting utan store overraskingarfor partar med interessefor rovviltforvalting.
Planen skalsynekorleisein vil prioritere førebyggandeog konfliktdempandetiltak, gje råd om bruk
av landbrukspolitiskeverkemiddel,bidra til eit samordnaverkemiddelbrukog redusertetap og
konfliktar. Rovviltnemndaskalha nær kontakt med kommunarog organisasjonari regionenved
utforminga av forvaltningsplanen.Miljødirektoratet skalgje uttale til planenfør vedtaki
rovviltnemnda.

7.2 Nasjonalt overvakingsprogramfor rovvilt
Miljødirektoratet har vedtekeeit nasjonaltovervakingsprogramfor jerv, gaupe, ulv, bjørn og
kongeørn.Ansvarlegfor gjennomføringav programmeter NINARovdata.Registreringarbasertpå
ulik metodikk skalleggjasttil grunn for vitskapelegeanalysarav bestandanefor dei aktuelle artane.
Førekomst,utbreiing, utvikling,samansetting og storleik av bestandaneer viktige datasett.
Rovviltforskriftaer spesifikkpå at i forvaltingaskalein berre nytte tal frå det nasjonale
overvakingsprogrammet.
Det er difor viktig at kvaliteten er god og at det er minst moglegkonflikt om
datasetta. Av omsyntil forvaltingsorganaskalNINAlevererapport om bestandsstatus,inkludert tal
på ynglingar,innan 15. mai året etter.
Overvakingsprogrammet
inneheldbåde generellemetodar og overvakingsmetodikksom er tilpassa
dei ulike artane.
Dei generellemetodaneer:
•
•
•
•
•

Skadedokumentasjon.
Rovviltkontaktarsom er tilsett av SNOundersøkerkadaversom kan
veredrepeav rovvilt.
Tilfeldigerovdyrobservasjonar.Meldingarom rovvilt blir kontrollert av SNO.Påsamevis som for
skadedokumentasjon
blir observasjonanekategorisertog lagt inn på Rovbase.
Tilfeldigeobservasjonarlagt inn av publikum via Skandobs
-appenfor smarttelefonar,jf.
http://www.rovdata.no/skandobstouch.aspx
.
Fallvilt og jaktmateriale.Nyttast til ulike biometriskemål.
Genetiskemetodar. Analyseav DNAgjev viktig informasjonom genetiskvariasjoninnan
bestanden,slektskapog kunnskapom individa.

Overvakingav gaupeer basertpå faste takseringslineri terrenget og teljing av familiegrupper.
Ansvarlegfor å gå opp linene i felt er NorgesJeger- og Fiskerforbund(NJFF)etter avtale med
Miljødirektoratet. Talpå kryssandespor i snøblir registrert og er grunnlagfor utarbeidingav ein
indeksfor variasjonav gaupeaktivitetmellom år. To eller fleire gaupersom går samanblir registrert
som familiegruppe.Bruk av standardiserteavstandarmellom kvar registreringavgjertalet på
godkjendefamiliegrupperi eit område.Det blir ikkje nytta faste sportakseringari region 1.
Registreringarher er avhengigav tilfeldige observasjonar.
Overvakingav jerv er i første rekkeknytt til registreringav ynglehi.Det praktiskearbeidet blir i
hovudsakutført av SNOsom kvart år frå februar/marskontrollerer kjendeynglelokalitetarog leiter
opp nye aktuelle.Funnav lokalitetar blir karakterisertsom ”dokumentert”, ”antatt”, ”usikker” eller
”ingen yngling”.Resultatagjev eit minimumsmålpå tal ynglandehodyr i sesongen.
Det blir og samlainn jervemøkkfor DNA-analyseav kvart individ. Registreringav ynglehiog DNAanalysanehar vist segå stemmebra overeins.
Påsamevis som for jerv er DNA-analyseav ekskrementfrå ulv ein viktig artsspesifikk
overvakingsmetode
, i tillegg til sporing.
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Bjørn er ein vanskelegart å overvake,og har hatt låg prioritet fram til 2006.Dei metodar som
tradisjonelt har vore nytta er observasjonav binne med ungar,og baksporingav bjørn på vårsnøfor å
finne vinterhi. Frå2006 har kompetansesenteretved NIBIOpå Svanhovdi Pasvikgjort det moglegå
utføre DNA-analysarpå mellom annasystematiskinnsamlaekskrementfrå bjørn.
Kongeørner tatt inn som del av det nasjonaleovervakingsprogrammet
frå 2006.Arbeidet med
kartleggingav eksisterandedata, som i stor grad vil seiereir og territorier for etablerte par, har starta
opp og er i stor grad fullført for region 1. Det er etablert 12 intensiveovervakingsområdei landet, to i
region 1, i grenseområdamellom Rogalandog Vest-Agderi sør,og i området Vossi Hordaland(NINA
rapport 1442,2018).

7.3 Rovbase
Rovbaseer ein nasjonalGIS-basert databasei Mdir, og som i tillegg nyttast av SNOog
fylkesmennene.Alle opplysningarom rovdyrskadepå husdyr,observasjonarav store rovdyr og felte
rovdyr blir lagt inn i basen.Observasjonane
er kopla til digitale kart. Det er og moglegfor alle å gå inn
i Rovbasevia ein innsynsløysingfrå Mdir sin heimeside,www.miljodirektoratet.no/rovbase. Der kan
ein få kartbasertkunnskapom rovvilt og rovviltskadepå bufe.
Søknadarom erstatningfor rovviltskadeblir handsamaav fylkesmannengjennomein eigenmodul i
Rovbase.

7.4 Skadepotensiale
Vedtakom felling eller prioritering av førebyggandeog konfliktdempandetiltak skalog byggjapå
kunnskapom skadepotensiale,i første rekke på bufe. Allereiei utgangspunkteter Region1 definert
som eit områdemed store beiteinteresser.Det er difor heller ikkje fastsett mål for årlegeynglingar
av dei fire rovviltpattedyrai regionen.
Vurderingav potensialetfor skadeer viktig før vedtakom felling. Bådei høvetil ulike områdeog i
høvetil akutte situasjonarsom oppstår.Fleireelement går inn i ei slik vurdering:
•
•

•
•

Talpå beitedyr i eit beiteområde.Jotettare og fleire desto større kan skadepotensialetvere.
Driftsform og høvetil å setta i verk førebyggandetiltak kan vere viktig. Dei fleste i regionen
sleppersaufritt på utmarksbeitepå sommarenog haustenmed ein periode før og etter der
dyra beiter på innmarkeller heimebeite.Ulike tiltak kan vere med på å redusere
skadepotensialet.Det er til dømessannsynlegat seinareslepppå utmarksbeitegjer lamma
mindre utsett for tap til kongeørn.
Erfaringog kunnskapom tap i eit beiteområdefrå tidlegareår eller akutte tap er viktig
bakgrunnfor vurderingav framtidig skadepotensiale.
Kunnskapom rovviltartaneog korleisdei opptrer i eit beiteområdeer og vesentleg.Skaden
varierer mellom artar, individ og ulike segmenti ein rovviltbestand.Tid på året er til dømes
ein viktig faktor: Taptil kongeørner oftast knytt til mai og tidleg juni, medanbjørn gjer størst
skadeseint på hausten.Dei fleste jerveskadane oppstårog i sistedel av beitesesongen.Der
er og naturleg nok stor forskjell på om rovviltet er etablert i eit områdeeller om det er grunn
til å tru at det dreier segom tilfeldige streifandedyr.
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7.5 Naturmangfaldlova
Naturmangfaldlovafrå 2009er viktig for all forvalting som gjev effektar på naturmangfaldet.§ 4
skildrarforvaltningsmålfor naturtypar og økosystem,og §5 gjev klåre
forvaltingsmålfor artar:
Målet er at artene og deresgenetiskemangfoldivaretaspå lang sikt og at artene forekommeri
levedyktigebestanderi sinenaturlige utbredelsesområder.
Sålangt det er nødvendigfor å nå dette
målet ivaretasogsåartenesøkologiskefunksjonsområderog de øvrigeøkologiskebetingelsenesom de
er avhengigeav.
Prinsippafor offentlegevedtaki §§8 – 12 skalvurderasteksplisittfør kvart vedtakom
forvaltingstiltakeller tilskot, jf. naturmangfaldlova§7.
§8 sett krav om at vedtakså langt som råd byggerpå vitskaplegkunnskapom mellom anna
bestandaneog effekten av vedtaket.
§9 lovfester føre-var-prinsippet.Dersomdet ikkje ligg føre tilstrekkelegkunnskapskalein sikraseg
mot at det blir iverksett tiltak som kan gje alvorlegeller irreversibelskadepå naturmangfaldet.
Innafor norsk rovviltforvaltinger i regelenkunnskapsnivåethøgt.
§10 seierat alle påverkingarav - i dette høvet rovviltbestandane- skalvurderastut frå den samla
påverkingabestandaneblir utsett for. Dømepå det kan vere ulovlegfelling, arealinngrepog
byttedyrtilgang.
§11 seierat tiltakshavarer ansvarlegfor å dekkekostnadaneved å hindre eller avgrenseskadesom
tiltaket påførernaturmangfaldeti rimeleggrad. Dette prinsippeter sjeldanaktuelt i
rovviltforvaltinga.
§12 gjev påleggbruk av miljøforsvarlegeteknikkarog driftsmetodar så langt det er naudsyntfor å
oppnå dei bestesamfunnsmessige
resultata.Det sett mellom annakrav til utøvingav felling og
iverksettingav førebyggandetiltak.

DELII PRIORITERINGARI REGION1
8. ROVVILTARTAN
E
Mål: Det skal ikkje vereårlegeynglingareller rovpattedyrmed skadepotensialei region 1. Felling
er viktigasteførebyggandetiltak i regionenfor å redusereskadepå bufe til eit minimum.
Jakt,lisensfellingog skadefellingvil vere viktigasteførebyggandetiltak mot rovviltskadepå beitedyr.
Det er likevel ikkje slik at rovvilt er fritt vilt i regionen:Fellingskvoteskalfastsettastog bruk av løyve
til skadefellingskalvurderasti kvart høve.Dei store rovpattedyrahar store leveområde.Dessutaner
langevandringarein naturlegdel av biologientil desseartane. Region1 kan difor rekne med både
jamn eller meir sporadiskvitjing av rovvilt i tida framover,avhengigav kva art det gjeld.
Ekstraordinærfelling på vårener så langt mest effektivt i region 1. Det er viktig at regionen er fri
for kjendeførekomstarav rovpattedyr før beiteslepp.
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Planenføresetat SNOvil kunnegje ei faglegoppdatert vurderingav førekomstarav dei ulike artane i
dei ulike delaneav regionen.Dette føresetgod dialogmed næring/allmentaog fortløpande
dokumentasjonetter eigenvurdering.Særleger det viktig å ha slik oversiktsamanmed kunnskapfrå
overvakingsprogrammet
i forkant av fellingsvedtakav rovviltnemnda.

8.1 Gaupe
Snøfattigevintrar og utilgjengelegterreng gjer det vanskelegå få ein god kunnskapom
gaupebestandeninnafor regiongrensa.Det er difor viktig at sporfunnog annaindikasjonpå
førekomstblir meldt inn til SNOfor analyseog dokumentasjon.

8.2 Jerv
Jervener det rovviltet som gjer størst skadepå saui landet, og historiski Region1. I all hovudsaker
skadenknytt til fjellområda,til Strynog Indre Sogn.I seinaretid og sør til Hordalandog Rogaland.
Bådelisensfelling,skadefelling og ekstraordinæreuttak som hiuttak er aktuelleformer for uttak.
Tidlegsankingav saukan vere aktuelt tiltak for å redusereskade.
Erfaringsynerat lisens- og skadefellinghar hatt dårlegeffekt. I realiteten er det berre ekstraordinære
uttak som har bestandsregulerande
effekt i regionen.
Grenseområdai nord (regionane3 og 6) har nasjonalemål om årlegeynglingarav jerv. Det bør vere
dialog,spesieltmed Region3, om ei koordinert forvalting av jerv på tvers av fylkesgrensamellom
Opplandog Sognog Fjordane.Denneutfordringa er ikkje mindre etter at region 3, Oppland,har tatt
inn grenseområdamot Sognsom del av yngleområdetfor jerv i sin forvaltningsplanfrå 2012.
FråRegion1 sin side vil det ikkje vere ønskelegmed ynglandejerv tett opp til regiongrensa.

8.3 Ulv
Dei sisteåra har ulven blitt registrert stadigoftare i regionen,særlegi Vest-Agderog i Sognog
Fjordane.Det dreier seglikevel om få individ som oftast vandrarlangeavstandar.Det er typisk for
ungdyrå leggeut på langevandringarfør dei eventuelt etablerer seg.
Ulv kan gjere stor skadepå sau,og det er aktuelt å vurdere skadefelling.Lisensfellingkan og vere
aktuelt. Det er sværtvanskelegå felle ulv utanom sporsnøsesongen.
Vellukkalisensfellingkrev godt
organisertegrunneigararsamt engasjerte,kompetenteog godt organisertejegerar.
Forvaltingav ulv er i stor grad forvalting på individnivå.Det er viktig å gjere forsøkpå å skaffaseg
kunnskapom det aktuelleindividet frå sporingog DNA-analysari regi av SNO.Dersomdet synerseg
at ulven er viktig for overlevingaav bestanden,til dømesfordi DNA-profilen er gunstigi høvetil
innavlsproblema i bestanden,skalterskelenfor felling etter måten vere høg.

8.4 Bjørn
Region1 er så langt frå kjerneområdafor bjørn som råd i landet. Bestandeni Sverigeer stor, men
enno er det langt att før ein når dei nasjonalemåla i Noreg.Det er langt mellom kvart individ som
dukkar opp i vår region.Påvegmot det nasjonalemålet på 13 årlegeynglingarvil streifdyr av bjørn
truleg auke i Region1. Skadefellingkan vere eit aktuelt verkemiddeli ein skadesituasjon.
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8.5 Kongeørn
Regelverketgjev ikkje opning for reguleringav bestandstorleikenav kongeørn.Fylkesmannenhar
likevel høvetil å gje løyvetil felling av skadegjerandeindivid. Nemndasynertil at det ikkje har vore
utskriveskadefellingsløyve
så langt tilbake nemndakjenner til, trassi høgetapstal.Nemndameiner
ein i skadesituasjonmå ha lågareterskel for å skriveut løyveenn det som har vore gjeldandepraksis.
Det er framleiseit mål for regionenå aukekunnskapenom kongeørnsom skadegjerarpå lam. Det er
nyleg sett i gongto prosjekt frå sentralt hald (Fosenog Troms)for å aukekunnskapenom dette.

9. DIFFEREN
SIERTFORVALT
NING
Alle regionarhar etter ordlydenkrav i rovviltforskrifta til geografiskdifferensiertforvaltning. Det vil
seieat arealet innafor regionenskalhandsamastulikt i høvetil prioritering av førebyggandeog
konfliktdempandetiltak, og i høvetil ulike formar for felling.
Region1 er i ei særstillingi høvetil dei andre regionanepå det viset at det ikkje er krav om årlege
ynglingarfor dei store rovpattedyra.Slikekrav vil difor ikkje sette grensefor nemndasin vedtaksrett
om felling etter §§8, 10 og 11.
Fellinger difor viktigasteførebyggandetiltak. Beitebrukenhar prioritet i Region1. I høvetil andre
regionarvil førekomstog skadevere tilfeldig og lite føreseieleg.Det er difor vanskelegå gjere
geografiskeskilnadernår det gjeld prioritering av tiltak som rettar segmot næringeller
konfliktdempandetilta k.
Det vil vere høgt prioritert å reserveretilstrekkelegmed midlar til førebyggandetiltak til områdemed
årvisseog store skader.Jervområdai Indre Sognog områdemed regelmessigførekomstav ulv eller
andre rovviltartar skalha særskiltmerksemd.Lisensfellingskaltilsvaranderettast inn mot område
som tradisjonelt har store skadarfrå aktuell rovviltart.

10. FØREBYGGAN
DEOGKONFLIKTDEMPANDETILTAK
Rovviltnemndafår kvart år ei økonomiskramme som skaldekke:
- Tilskottil førebyggandeog konfliktdempandetiltak
- Lønog andre utgifter til skadefellingslag
- Drift av rovviltnemnda
Heile budsjettet skalfordelastmellom fylkesmennenei regionenpå budsjettmøtei marskvart år.
Midlar til drift av nemndaoverførasttil fylkesmannmed sekretariatsansvar.
Rovviltnemndaskalgje
føringarfor bruken av midlaneog ta omsyntil skadeproblematikkeni dei ulike fylka før vedtakom
fordeling. Vidaremå nemnda gje føringar for fordelingamellom beløpsom kan nyttast til ordinære
søknadarog beløpsom må settast av i reservetil akutte førebyggandetiltak og utgifter til
skadefelling.
Alle søknadarom tilskot til FKTskalsendastom elektronisksøknadssente
r og fylle vilkårafor
tilskotsordningasom føresetnadfor å få tilslag heilt eller delvispå søknaden.Fylkesmennenei
regionener samdeom fellessøknadsfristtil 15. februar i søknadsåret.Førvedtakmå fylkesmannen
og ta omsyntil prioriteringar frå rovviltnemndaog budsjettramme.Dersomnemndagjev opning for
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det kan fylkesmennenenytte unytta midlar til akutte tiltak til ordinæreFKT-tiltak etter
beitesesongen.
Budsjetteringmed akutte behovfor førebyggandetiltak og utgifter til skadefellinger krevjande,fordi
behovaer svært lite føreseielegei region 1. Det er likevelnaudsyntå sikre dei mest aktuelle fylka
med slikereservar.Omdisponeringmellom fylka innan regionener tungvint og ikkje moglegutan
gjennomvedtak frå Miljødirektoratet. Nemndakan vedta at reservemidlanekan nyttast til ordinære
søknadaretter beitesesongen.
Utgifter til drift av nemndaer føreseieleg,og skali regelendekkeordinær møteverksemdi nemnda.
Leiarkan bestemmeat budsjettet og skaldekkeandre viktige møte. Sekretariatet har ansvarfor at
utgifter til drift og løn på 1420.21er i samsvarmed gjeldanderegelverki staten.
Storleikenpå ramma for 1420.73har vore såpassliten at det er behovfor å gjere klåre prioriteringar.
Utfordringanemed usikreutgifter i løpet av beitesesongensett i tillegg krav om god bruk av
restmidlardei sistemånadanei året. Rammakan ikkje overførasttil året etter.
I 2013fekk nemndeneein eigenpost på 1420.21 som kan nyttast til tenestekjøp.Det vil seie
forskings- og utgreiingsprosjekt som fylkesmennog nemndertar initiativ til sjølv.Dessemidla kan
ikkje nyttast til tilskot.
Det er viktig at bruken av tilskota rapporterastinnan fristen. I tillegg til rekneskapfor bruken av
penganeskaldet settast vilkår om rapporteringom verknadenav tiltaket. Nemndaskalha tilgangpå
tiltaksviseevalueringarfor tiltak det er gitt støtte til i fjoråret i sambandmed årlegfordeling og
prioritering av midlar til FKTtil fylkesmennene.
Fristar for FKT - tiltak :
Søknadsfrist: 15. februar
Rapportering av rekneskap og gjennomføring: 1. desember
Fylkesmannen rapporterer bruken av FKT- midlane til Miljødirektoratet
og
rovviltnemnda innan 15. januar året etter. Rovviltnemnda fordeler budsjett mellom
fylkesmennene på møte ca. i mars kvart år.

10.1 Landbrukspolitiskeverkemiddel
Somnemnd over er ulike tilskotsordningarover landbruksbudsjettetmindre aktuelt for Region1 i
høvetil dei andre regionane.Men særlegpå eitt punkt er det likevel viktig å strekaunder landbruket
sitt ansvari Region1: Finneårsakertil store tap av sauog lam på utmarksbeite,og leggetil rette for
tiltak som reduserertapa av omsyntil næringog dyrevelferd.
Ofte er det uklårt om rovvilt er årsaktil tapa eller ikkje. Prosjektfor å finne tapsårsakarpå beite med
store tap bør prioriterast som førebyggandetiltak i regionen. Slikeprosjekt er ofte
kostnadskrevjande,og krev finansieringfrå fleire kjelder for å bli realistiske.Rovviltnemnda
oppmodarlandbruksstyresmaktene
og landbruksorganisasjonane
om å prioritere bruk av tilskot til
slikeprosjekt.
Organisertbeitebruk er ei viktig ordning for sauenæringog for rovviltforvalting.Det sisteikkje minst
fordi det er berre innafor denneordningaein kan finne oversiktarsom synerkvar sauenbeitar, kor
tett det er med sau,og tapsstatistikkfor beiteområda.Det er viktige tal i høvetil utøvingav ei
differensiert forvalting,vurderingav skadepotensialei akutte skadesituasjonarog for vurderingav
”normaltap” i erstatningssaker.Det finst ikkje godeoversiktarfor sauutanfor OBB.
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Rovviltnemndavil oppfordre landbruksforvaltningatil å ta tak i dette problemet, slik at det blir
moglegå skaffesegdigital geografiskoversiktover dei ulike beiteområda,tal for saupr arealeining
og tap på beite – uavhengigav om besetninganeer organiserteeller ikkje. Ei opplagt løysingsom vil
vere til stor hjelp er å innføre på nytt krav om opplysningom tap på beite i sambandmed søknadom
produksjonstilskot.Dette gjeld alle bruk. Utover det bør landbruksstyresmaktene
og næringaarbeide
for aukeoppslutningaom OBB.
For andre landbrukspolitiske økonomiskeverkemiddelvil nemndagjere fortløpandevurderingari
høvetil behov.Det er naturlegå ha ein tett kontakt med spesieltlandbruksavdelingane
hjå
fylkesmenneneom dette.

10.2 Aktuelle FKT-tiltak
Forskriftaom tilskot til førebyggandet iltak mot rovviltskadarlister opp tiltak som kan få støtte,
sortert under tiltak med direkte tapsreduserandeeffekt, tiltak for å aukekunnskapom tap og
konfliktdempandetiltak.
Dei mest aktuelletiltaka i region 1 er:
a)Kombinasjonarmed utvida tilsyn. Det er ikkje høvetil å gje tilskot til utvida tilsyn, utan kombinert
med andre tiltak som er konkretiserti forskrifta §5 b). Tiltakamå innrettast mot å reduseretap.
Det kan mellom annautbetalasttilskot til intensivt tilsyn når det er oppdagarovviltskade.Slikt tilsyn
skalkombinerastmed t.d. kadaverhundeller nattkve.
b) Tidlegaresanking. Tiltaket er spesielteignai områdeder jerveskadeoppstårmot slutten av
beitesesongen.NIBIO, viltskadesenterhar utarbeidd standardfor dette tiltaket, godkjendav
M iljødirektoratet, som skalfølgjast.
Dersomein vil ha økonomisktilskot må tidlegaresankingavtalastmed fylkesmannen på førehand.
Søknadom tilskot bør primært fremjast av beitelageller slik at søknadendekkerall saufrå eit
skadeutsettbeiteområde.
Normalsanketidfrå fjellbeite i regionener 10. september.Etter den tid har fjellbeite lite fôrverdi.
Tilskotti l tidlegaresankingetter den tid er aktuelt berre som reine unnatakog da i samrådmed
Mattilsynet.
I vurderingaav om fylkesmannenskalgje tilskot til tidlegaresankingmå det takast omsyntil fleire
element:
•
•
•

Storleikenpå tapsreduserandeeffekt i området.Erfaringfrå tidlegarebeitesesongar,
førekomstav rovvilt og akutte tap kan antydapotensialetfor tap utan sanking.Verknadener
og avhengigav kor stor oppslutningdet er om tiltaket i beiteområdet.
Kostnadarved sanking aukarjo tidlegareein sankar.Den totale gevinsteni høvetil reduserte
tap blir og ofte liten ved sværttidleg sankingfordi rovviltet i stadenvil gjere skadei andre
beiteområde.
Tidlegsankingmedførerofte store kostnadar,og fylkesmennene har eit avgrensabudsjett til
sliketiltak. Søknadarsom kjem tidleg i beitesesongenmå vurderasti høvetil potensielle
behovfor akutte tiltak mot slutten av beitesesongen.
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c) Seinareslepp på utmarksbeite
Dette kan vere eit aktuelt tiltak spesielt i områdemed problem i høvetil kongeørn,men kan og vere
nyttig i områdemed gaupe.Seintsleppi utmark kan og vere fornuftig i områdemed mykje tap til
raudrevog skade/sjukdompå smålam.
d) Utprøving av kadaverhundog voktarhund. Utdanningog bruk av hundar i tapsutsetteområdekan
vere godeverkemiddelfor å reduseretap og raskt finne kadaver.Det er gjort interessanteforsøk
med bruk av voktarhunddei sisteåra. Eit relevant dømekan vere å nytte voktarhundi sambandmed
tilsyn. Informasjonom dette kan ein hente fr å NIBIOsitt viltskadesenter.
I Vest-Agderog i Sognog Fjordanehar det vore prøvd med å utdanne kadaverhundar.Resultateter
usikkert,men det kan vere til hjelp med å finne daudedyr i områdemed store tap. Tidlegefunn kan
gjere det moglegå skilje rovvilttap frå andre tapsårsakar.
e) Lønog tilskot til skadefellingslag
. I tillegg til uføreseielegeutgifter til bruk av skadefellingslagjf.
kap. 6.6, vil det og vere aktuelt å vurdere søknadarom tilskot frå interkommunaleskadefellingslagtil
tiltak på line med andre søknadaretter FKT-ordninga.
f) Tiltak som aukar kunnskapenom rovvilttap i regionen.Tiltak som er høgt prioritert av
rovviltnemndaer:
- Kunnskapom kongeørnsom skadevaldarpå lam.
- Bruk av GPS-teknologi,”radiobjøller”, til overvakingog avdekkingav tapsårsakarav beitedyr i
rovdyrutsetteområde.Prioritering av slikeprosjekt føresetsom eit minimum at teknologiener ferdig
utvikla og at midlar frå landbrukssektorenfinansiererdet meste av kostnadane.
- Kurssom aukarkunnskapom og interessefor jakt og lisensfelling,og kursingav godkjende
skadefellingslag.Brukenav tilskot i slikesamanhengarskalfremje oppbyggingav jegerarog
fellingslagmed god kompetansepå sikkerheit,jaktetikk, rovvilt og felling av rovvilt.
g) Konfliktdempandetiltak kan og vere aktuelle.Aukakunnskapog formidling av kunnskap, kontakt
mellom ulike grupperingari knytt til rovvilt er viktige bidragtil aukaforståing,betre samhandlingog
mindre konflikt.

11. FELLI
NG
Fellingskal ikkje vere til skadefor bestandensi overleving,og skadefellingskalinnrettast mest
moglegmot dei individa som gjer skade.Vedtakom felling, inkludert vilkår for felling, må byggapå
ulike vurderingar:
•

Det er ikkje mål om ynglingeller førekomstav gaupe,jerv, brunbjørnog ulv i regionen.
Nemndaskalta omsyntil dei sterke beiteinteressanei området og dei konfliktanesom lett vil
oppståmed fast etableringav freda rovpattedyr.

•

Omsynettil høvetil klagepå fellingsvedtakmå i første rekkje takast vare på gjennom
rovviltnemndasine vedtakom kvoter. I vedtakom skadefellinger situasjonenofte akutt og
det er krevjandeå ta omsyntil klagehandsaming
før iverksetting.

•

Lisensfellingog jakt er eignaverkemiddelfor ein generellbestandsreduksjoni eit område.
Skadefellingskali regelennyttast når målet er retta inn mot bestemteskadegjerandeindivid.

•

Ved førekomstav spesieltverdfulle rovviltindivid skalterskelenfor felling aukast.
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Det skalbli lagt til rette for effektiv skademotivertfelling, men det må ikkje gå ut over sikkerheitog
krav til etisk forsvarlegfelling. Fellingspremiekan berre fastsettastfor felling av gaupei ordinær jakt.
Fellingspremieer ikkje lovlegi sambandmed skadefellingeller lisensfelling.Vilkår for premie må
vurderastav fylkesmanneneller kommunei kvart høve,jf. viltlova §51. FKT-midlar kan ikkje nyttast
til fellingspremieEinmå i alle høveunngåat storleikenpå premien kan gå ut over sikkerheitog god
jaktetikk.
Tabell12: Oppsummeringav skilnadarmellomskadefellingog lisensfelling

Grunneigarrett
Opejakt for lokalejegerar
Kravtil kompetanse
Raskog spissaaksjon
Kostbar
Fellingetter 15.02
Eignafor generellbestandsregulering
Eignafor uttak av bestemteindivid

Skadefelling
ikkje naudsynt
nei
ja
ja
ja
nei
nei
ja

Lisensfelling
naudsynt
ja
nei
nei
nei
Ja,ulv til 31.03
ja
nei

11.1 Skadefellingog skadefellingslag
11.1.1Kongeørn
Fylkesmannenkan gje løyvetil felling av kongeørni samsvarmed dei rammer som er sett i
Rovviltforskrifta§12.
11.1.2Gaupe,jerv, ulv og bjørn
Rovviltnemndavedtar eventuellkvote for betingaskadefellingi tilstrekkelegtid før 1. juni av omsyn
til kunnskapsgrunnlag
og eventuellklagehandsaming.
Miljødirektoratet kan fastsettekvote i tillegg.
Normalt vil det vere aktuelt å gje høvetil skadefellingav alle dei 4 artane gjennomvedtakom kvote
for betingaskadefelling.Førfylkesmannenvedtar bruk av kvota skalhan vurdereom felling er i
konflikt med nasjonalebestandsmålfor arten. Til dømesbør det vere ei høgterskel for å vedta felling
av bjørnebinne,eller ulv som er genetiskviktig.
Fylkesmenneneskalraskt ta stilling til om det er behovfor uttak gjennomskadefelling.Særleggjeld
det i akutte situasjonari beitesesongen.Skadefellingetter beitesesongenkan og vere aktuelt for å
avverjeframtidig skadepå husdyr.I slikehøveskalfylkesmennenefreiste å gjere vedtakinnan
situasjonenmister sin aktualitet.
Føruttak av ulv utanom beitesesongenskalein freiste å samleinn DNA-informasjonfrå individa.
Utanom beitesesongenmå saueeigararsom har sauerute få beskjedom å ta dyra inn når det er ulv i
nærleiken.
Førebyggandetiltak bør vurderaststerkt i dei høveuttak gjennomskadefellinger vanskeleg.Felling
på barmarkkan vere dømepå det. Fylkesmannenskalsette vilkår for kvart fellingsløyve.For å ha
best moglegkontroll med utgiftene og for å spisseinn fellinga til det skadegjerandeindividet må
fellingsperiodenavgrensasti tid og stad. Eit fellingsløyvebør ikkje vare lengerenn 2 veker.Forlenging
kan vurderastdersomsituasjonentilseier det.
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Til forskjell frå lisensfellingog kvotejakt er dyr felt på skadefellingsløyve
viltfondet sin eigedom.
11.1.3Bruk av skadefellingslag
Vedtakom felling blir i dei fleste tilfella aktualisertgjennomsøknadfrå kommunareller
sankelag/beitelag
, men fylkesmannenkan og gjere vedtakpå eige initiativ. I regelener det difor
søkersom og får ansvarfor gjennomføringav fellingsoppdraget.Fylkesmannenskalavgjerekven som
kan nytte fellingsløyvet,og skalha liste over namn og adressepå alle aktuellepersonar.I regelenskal
etablerte kommunaleeller interkommunaleskadefellingslagnyttast.
Fylkesmannenskalog fastsettevilkår som gjer det tydelegfor heile fellingslagetkva reglar som gjeld
for felling og felt vilt. Personarsom tar del i skadefellingkan ikkje samstundesdrive lisensfelling,jf.
brev frå Miljødirektoratet 03.03.08.
Fylkesmannentar og stilling til eventuellbruk av tilskot, jf. kap.10.2 e), og kontakt med SNOdersom
det kan vere aktuelt med hjelp til fellinga frå dei. SNOkan vere til god hjelp for lokalefellingslag,
dersomdei blir bedenom det og dei etter eigenvurderingvil prioritere ressursartil det.
For fylkesmenneneer det ei føresetnadfor bruken av fellingslagetter forskrifta §9a at lagahar
t ilstrekkelegkompetanseog lokal/kommunalforankring.
11.1.4Ekstraordinærfelling
Ekstraordinærfelling etter 15. februar og uttak av hi i regi av SNOer berre aktuelt etter vedtak av
Miljødirektoratet.
Leiarog nestleiarav nemndahar mandattil å gje innspeltil Miljødirektoratet om behovfor
ekstraordinæreuttak på vegneav nemnda.Med mindre bestandsituasjonener endra sidanaugust
året før, vil restkvotaretter lisensfellingsperioden
vere eit utgangspunktfor behovfor
ekstraordinæreuttak.

11.2 Lisensfelling
Lisensfellinger skademotivert,men gjev samtidigvanlegejegerarhøvetil å felle rovvilt. Lisensfelling
skalvere viktigasteverkemiddeletfor å redusererovviltbestandanei beiteprioriterte områdesom
region 1. Det er aktuelt å opne for lisensfellingav jerv, ulv og bjørn.
(Rovviltnemndavil samråsegmed regionane2 og 3 før vedtakom lisensfelling). Irregulæravgang
eller skadefellinggjennomførtetter rovviltnemndasitt vedtak skalbelastastkvoten. Fylkesmennene
administrererlisensfellinga.
Jegerarskalmellom annahalde segoppdatert over storleikenpå kvota til ein kvar tid. Sekretariatet
for rovviltnemndahar ansvarfor oppdateringav informasjonom lisensfellingav jerv på nærareangitt
telefonnummer.Fellingeller forsøkpå felling skalstraksmeldasttil fylkesmannenog andre i samsvar
med lisensen.Fylkesmannenskal straksta kontakt med sekretariatetfor oppdateringav
informasjonstelefon.
Rovviltnemndaskalinnan lisensfellingsperioden
er slutt ta kontakt med Miljødirektoratet for drøfting
av behovfor uttak av eventuellrestkvote.
Etter §31 i forskrift om jakt og fangster det gitt høvetil å nytte båstil levandefangstav jerv etter
søknadtil fylkesmannen.Eitt vilkår er krav om tilsyn minst kvar morgon og kveld.
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Gjennomalle år har det blitt tatt ut lite jerv gjennomlisensfellingsamanlikna med uttak gjennom
hiuttak og ekstraordinærefellingar.Rovviltnemndog fylkesmenneneskalsamanmed SNO,næringa
og andre organisasjonarleggetil rette for kurs og annaaktivitet for å aukemerksemdaog
kunnskapenom lisensfelling.

11.3 Kvotefri j akt på gaupe
I Region1 vil ein leggjaopp til ei vidareføringav kvotefri jakt. Rovviltnemndakan likevel vedta å
innføra kvoteavgrensajakt eller lisensjaktetter nærarevurderingtil ein kvar tid.
Vurderingsgrunnlagetvil i hovudsakvere bestandsutviklingafor gaupe. Rovviltnemndaavgjerkvart år
vedtak om kva form for felling som skalnyttast.
Utan mål om årlegeynglingari regionenvil kvotejakt med heimel i viltlova §9 vere lite
føremålstenleg.Særlegnår det er opna for kvotefri jakt i delområdeav regionarmed nasjonalemål.
Det er heller ikkje særlegaktuelt å innføre lisensfellingav gaupeutan at regionarmed nasjonalemål
gjer det same.
Det er og vanskelegå avgrensegaupejakttil bestemteområdeinnan regionen,sidanførekomstane
er spreiddei heile regionen. Dette kan og variere frå år til år.
Ved eventuell bruk av båstil levandefangstav gaupe,gjeld tilsvarandesom for lisensfellingav jerv.
Båsfangstkrev godkjenningav fylkesmannen.
Somfor annafelling av freda rovvilt skalfelling eller forsøkpå felling straksmeldasttil fylkesmannog
SNO.Jegerenhar og plikt til utan vederlagå levereskrotten til vitskaplegeføremåli samsvarmed
vedtak i rovviltnemnda.

12. FORVALTNI
NGSPLAN
OGM EDVERKI
NG
12.1 Forvaltningsplanen
Forvaltningsplanenskalgje forståelegog kortfatta informasjonom dei ulike sider av
rovviltforvaltningai tillegg til sjølveplanenfor korleisden nasjonalepolitikken skaltilpassasti Region
1. Planenbør syneutfordringanei region 1 og rovviltnemndasinemål og verkemiddelfor å oppnå
måla.Prosessenfram til ein gjeldandeplan er kanskjelike viktig: Invitasjontil diskusjonog samarbeid
fremjar kunnskapom temaet og gjev forankringav planen.
Etter høyringsprosess
og informasjonsmøtei kvart fylke, samt faglegkvalitetssikringi
Miljødirektoratet, skalplanenvere tilstrekkeleggjennomarbeiddtil å kunnefungeresom eit godt
verktøyfor rovviltforvaltningai Region1. Rovviltnemndavurderer fortløpandebehovfor revisjonav
planen,men skalminst reviderastkvart 4. år.

12.2 Rovviltnemnda
Rovviltnemndavil normalt ha 3-4 ordinæremøte kvart år. Innkallingar,saksframlegg,vedtakog
protokollar blir publisert på rovviltnemndaheimeside.
Møta i rovviltnemndaer i regelenopne møte, men utan talerett for frammøtte som ikkje er inviterte.
Det vil vere naturlegat særlegleiar i rovviltnemndaog sekretariathar ein vissaktivitet utover
ordinær møteverksemd,særlegknytt til fylkesvisekontaktutval.Det kan og gjeldaordinære
medlemmari nemnda.
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Rovviltnemndahar behov for samordningav si forvaltning med andre regionarog Miljødirektoratet.
Det er difor ønskeom at Miljødirektoratet/KLDleggtil rette for samlingarpå tvers av fleire regionar
minst ein gongkvar valperiode.Utvekslingav synspunktog faglegoppdateringer viktige
føresetnaderfor ei koordinert forvaltning. Etter behovvil og rovviltnemndaopprette kontakt med
naboregionar.Det er særlegbehovfor dialogmed region 3, om forvalting av jerv genereltog før
vedtak om lisensfellingpå jerv, og med region 2 om lisensfellingpå ulv.
Rovviltnemndaskalog sjå til at det er etablert tilfredsstillandearenaerfor kommunikasjonom
rovviltforvalting i fylka. I Sognog Fjordaneog i Vest-Agderer det oppretta fylkesvisekontaktutval for
rovviltsaker.I tillegg til nærings- og interesseorganisasjonar
skalnemndainvitere til god kontakt med
Statensnaturoppsynog Mattilsynet.

12.3 Fylkesmannen
Fylkesmannenhar ei viktig rolle i akutte rovviltsaker,og må raskt ta stilling til spørsmålom
skadefellingeller førebyggandetiltak. Det gjeld ikkje minst om sommarennår dei fleste har ferie. I
slikehøveer det viktig å ha ein lett forståeleghandlingsplan.Den bør innehaldepunktvisoppsett for
ulike alternativeløysingar,referansetil viktige kontaktar og mest moglegferdigeoppsett for brev.
Ved skadeproblematikklangsgrensenetil andre regionarbør Fylkesmannensamordna
skadefellingsvedtak
med naboregionen.Fylkesmennenehar ei økonomiskordningmed vakttelefoni
beitesesongen,som sikrar raskreaksjoni akutte høve.Miljødirektoratet tildelte midlar til dette første
gongi 2012. Alle fylkesmenni regionenbør leggeut relevant informasjonom møta i rovviltnemnda
og fellingsvedtakpå eignenettsider.

12.4 Andre aktørar
Viktigepremissleverandørar
for rovviltforvaltingaer Statensnaturoppsyn(SNO)sitt rovviltpersonell,
NINARovdatagjennom det nasjonaleovervakingsprogrammet
og Mattilsynet som
forvaltningsstyresmaktfor dyrevernlova.Det er viktig at bådefylkesmennog rovviltnemndinviterer
til god kontakt med desseorganisasjonane.
Næringsorganisasjonane
har og viktige oppgåveri rovviltforvaltninga.Ikkje minst i høvetil å
informera eignemedlemmar.Organisasjonane
er dessutanviktig samarbeidspartog
kunnskapsformidlartil forvaltninga.Utan eit konstruktivt samarbeidmed næringavil det vere
vanskelegå gjennomføraeffektive tiltak eller oppnå måla for forvaltninga.Einføresetnadfor eit godt
samarbeider at næringatar sin del av ansvaretfor gjennomføringav den nasjonalerovviltpolitikken.
Til dømeskan ein forvente at næringatar del i gjennomføringav ulike førebyggandetiltak innanfor
rimelegegrenserutan kompensasjon.
I Sognog Fjordaneog i Vest-Agderer det etablert fylkesvisekontaktutval,som skalsikre god
kommunikasjonmellom dei ulike partaneog viltorgan om rovviltspørsmål.Dei to andre fylka bør og
vurdere å etablere liknandefor um.
Kommunarog fylkeskommunarer viktige aktørar i forvaltinga,sjølvom dei ikkje har mangekonkrete
oppgåveretter rovviltforskrifta. Fylkeskommunane
har sjølvsagtei avgjeranderolle som
utgangspunktfor rovviltnemndene. Kommunaneer ei kjelde til kunnskapom lokaletilhøve og kan
vere ein aktiv medspelarfor å gjennomførelokaletiltak. Kommunaneer og sentral ved oppretting av
kommunaleskadefellingslag,
som trer i funksjondersomdet blir tildelt skadefellingsløyve
frå
fylkesmannen.I region 1 er det meir vanlegmed ulike typar interkommunaltsamarbeid.
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Kommunanehar etter lova ansvarfor fellingslag.Dette er samordnapå noko ulikt vis i dei ulike fylka
utan noko kostnadfor kommunane.Nemndameiner kommunanebør yte ein vissøkonomiskstønad
til fellingslagafor å sikre naudsyntberedskap.

13. VEDLEGG
Viktige internettlenker
• Forskriftom forvalting av rovvilt: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242
• Forskriftom utøvingav jakt og fangst:http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313
• St.meld.nr. 15 (2003-2004)”Rovvilti norsk natur”:
http://odin.dep.no/md/norsk/publ/stmeld/022001-040022/dok-bn.html
• Innstillingfrå Stortingettil St.meld.nr.15: http://www.stortinget.no/inns/inns-200304-174.html

Rovviltnemndaregion 1
Rovviltnemnda
region 1
Aleksander
Øren Heen
Gunvor
Birkeland
AaseSimonsen
HelgeNævdal
HelenHjertaas
TrudeBrosvik

Leiar

Sognog
Fjordane
Nestleiar VestAgder
Medlem Rogaland
Medlem Hordaland
Medlem Sognog
Fjordane
Vara
Sognog
Fjordane
Vara
Sognog
Fjordane
Vara
Hordaland

Bjørn Erik
Hollevik
Christoffer
Thomsen
Arne Bergsvåg Vara
Morten Ekeland Vara

Rogaland
VestAgder

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemndaregion-1/
Aleksander.Heen@sfj.no
GuBi1@vaf.no
aase.simonsen@haugnett.no
Helge.Naevdal@hfk.no
Helen.Hjertaas@sfj.no
Trude.Brosvik@sfj.no
Bjorn.Erik.Hollevik@sfj.no
ct@fpu.no
arne.bergsvag@rogfk.no
morten.ekeland@sv.no

Andre viktige adresser
Fylkesmanneni Vestland

57643124
48143095
Fylkesmanneni Rogaland v/ CathrineStabelEltervåg 51568915

fmsfhm@fylkesmannen.no

Fylkesmanneni Agder

v/ AslakLundenGotehus

37017833

fmvatpu@fylkesmannen.no

Miljødirektoratet

Pb.5672Torgarden, 7485
Trondheim
ReinArne Golf. SNO
Aurland,Fjordsenteret,
5745Aurland

73580500

www.miljodirektoratet.no
post@miljodir.no
Rein.arne.golf@miljodir.no

StatensNaturoppsyn

v/ HermundMjelstad,

5763221148094364

fmroval@fylkesmannen.no
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StatensNaturoppsyn

JonErlingSkåtan,
Birkelandsveien112, 4588
Kvås
Pb.8013Dep,0030Oslo

Klima- og
miljødepartementet
NINA Rovdata
73801600
8860Tjøtta
PlanteforskTjøtta
fagsenter
Mattilsynet (kontor/stad) Fellespostmottak pb. 383,
2381Brummundal

38371692
48254803

jes@miljodir.no

22249090

postmottak@kld.dep.no
www.miljo.no
www.rovdata.no
tjotta@planteforsk.no
www.planteforsk.no
www.mattilsynet.no
postmottak@mattilsynet.no

75046600
22400000

Lenkeadresser nytta i teksten:
Rovviltforliket2011:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=50863
Ulvesone2016:https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65090
Forskriftom forvaltning av rovvilt:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242
Overvakingsprogram
rovvilt: www.rovdata.no
Rovbasen:http://rovbase.no/
Raudlista,Artsdatabanken:https://www.artsdatabanken.no/Rodliste
Norskinstitutt for naturforskning(NINA Rapport1158),estimeringav kongeørnbestandi Noreg2010 – 2014:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2371355/1158.pdf?sequence=3&isAllowed=
y
Miljødirektoratet rovvilt: http://tema.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Rovvilt/
Fylkesmennene:https://fylkesmannen.no/
Skandobs:https://www.skandobs.no/# (Norskinstitutt for naturforskning)
NIBIO: https://nibio.no/tema/landskap/norsk-viltskadesenter
Rovviltnemndaregion 1 heimeside:https://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda
-region-1/
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Formannskapet behandlet saken den 20.05.2019, saksnr. 66/19
Behandling:
Gaard (H) stilte følgende spørsmål under referatlistens punkt 5:
Brann IKS
1) Er det gjort noen forsøk på å få Haugesund til å melde seg inn igjen?
2) Hvilke ekstrakostnader vil Haugesund sin utmelding få for Haugaland Brann IKS
(drift/bygging/stasjonering)?
3) Hvilke deler av Haugesund vil Haugaland Brann IKS være 1. responder? Hva vil det koste oss?
4) Har Karmøy kommunestyre fått tilstrekkelig informasjon om dette?
Spørsmålene er mottatt og vil bli besvart i et notat ved et senere møte.

Hele referatlisten ble enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Møtereferat fra S1-2019 for Haugalandspakken
Til etterretning.
2. Referat Generalforsamling Storhall Karmøy AS 09.04.19
Til etterretning.
3. Protokoll fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne –09.04.2019
Til etterretning.
4. Protokoll fra eldrerådet – 09.04.2019
Til etterretning.
5. Protokoll – Representantskapsmøte Haugaland Brann og Redning IKS 26.04.2019
Til etterretning.
6. Skatteinngang - April 2019
Til etterretning.
7. Nasjonal kampanje mot drukning
Til etterretning.
8.

Vedtak om konsesjon for å drive Haugesund lufthavn, Karmøy
Til etterretning.

HØRINGER

A: HØRING FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM
NASJONAL RETNINGSLINJE FOR PARAMEDISIN
Til etterretning.
B: HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED FORSKRIFTER (NY
REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER)
Til etterretning.
C: HØRING – FORSLAG OM INNFØRING AV MELDEPLIKT FOR
SHEWANELLAINFEKSJONER OG VIBRIOINFEKSJON
Til etterretning.
D: HØRING – SÆRGJENNOMGANG OM INTERNKONTROLL. OPPFØLGNING AV NY
KOMMUNELOV
Til etterretning.
E: HØRING – NY FORDELINGSNØKKEL TIL DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Til etterretning.
F: HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN,
EIERSEKSJONSLOVEN OG BURETTSLAGSLOVA
Til etterretning.
G: HØRING PÅ REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT
Til etterretning.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lene Yvonne Kvilhaug
19/2046

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:
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Formannskapet behandlet saken den 20.05.2019, saksnr. 67/19
Behandling:

3. Knutsen (KrF) ønsket å fremme følgende forslag om fellesutsendelse av valgmateriell på vegne
av (KrF, AP, SP og V) og ba om at forslaget ble tatt opp til realitetsbehandling:
Formannskapet vedtar å bevilge 100 000 kr til delfinansiering av distribusjonskostnadene ved utsendelse av
valgmateriell for partiene. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonspost.

Behandling:
Saken ble enstemmig tatt opp til realitetsbehandling.
Forslaget fremsatt av Knutsen (KrF) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar å bevilge 100 000 kr til delfinansiering av distribusjonskostnadene ved
utsendelse av valgmateriell for partiene. Bevilgningen belastes formannskapets disposisjonspost.
4. Gaard (H) stilte spørsmål vedrørende omorganisering i helse og omsorg:
Etter det jeg har greit å finne ut av ble organiseringen av HO initiert av Administrasjonen etter at det ble
nedsatt en arbeidsgruppe.
Orienteringssak til Administrasjonsutvalget feb 2015.
1) hvorfor ble ikke formannskapet og fagutvalget forespurt mht en så omfattende omorganisering?
2) hva har denne om-organiseringen kostet i tid og penger?
3) Når ble den evaluert?
4) Hvem sitter med ansvaret for prosessen?
Umiddelbart forslag til innsparing:
Åpne omsorgshotellplassene for de 4 friskeste avlastningspasientene på Vea med umiddelbar effekt.
Mht. rapport fra KPMG:
Når kan man regne med at analyseredskapene er på plass? Får man disse resultatene av disse presentert i
HHO og formannskap om posisjonen ikke ønsker dette jfr. Forrige kommunestyre.
Jeg ønsker en oversikt over kjørt km i hjemmetjenesten siste 5 år.
Oversikt over tildelte timer i samme periode.
Kostnad i samme periode.
Barnevern:
Kostnadsoversikt
Antall saker som ankes videre i rettssystemet og kostnader pr sak.

Spørsmålene ble oversendt administrasjonen og besvares i et senere møte.
5. Borg (UA) viste til at hovedutvalg helse og omsorg har etterlyst tall på hvor mye man har tjent
på færre soner, herunder hvor mange flere brukere man nå rekker over med effektiviseringen i
forhold til tidligere.
Ordføreren orienterte om at man nå har fått flere brukere/pasienter i kommunen generelt, folk
lever lengre og det er et større behov for ulike tjenester. For å opprettholde denne utviklingen må
man ha effektiviseringstiltak. Effektiviseringsgevinsten vil kunne måles på enkeltområde og ikke
på andre områder.

6. Besvarelse av oversendelsesforslag 6 – kommunestyresak 30/19 Referatlisten punkt 7 –
fremsatt av Thorheim (UA):
Kommunestyret ber om en orientering om prosjektet «Bygging av dobbel idrettshall og riving av eksisterende
Åkrahall», der en sammenligner vinnende pristilbud gitt til Åkra Idrettslag som byggherre fra GL Prosjektservice
(minus riving eksisterende hall) med vinnende pristilbud gitt av samspillsentreprenør Veidekke der Karmøy kommune
er byggherre.
Utbyggingsareal i de to nevnte tilfeller skal sammenlignes vedr inngitt pristilbud.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket da svaret inneholdt forretningsmessige forhold jf. fvl. § 13 (1)
nr. 2.
Kort oppsummert svar på spørsmålet fremsatt av Thorheim (UA):
Tilbudene det bes om at sammenlignes angår to ulike prosjekter med ulikt innhold. Tilbudet er
videre gitt på ulike tidspunkt og i ulike markedssituasjoner. Det kan derfor vanskelig
sammenlignes.
Etter orienteringen fra rådmannen ble møtet åpnet, og avsluttet på vanlig måte.

Vedtak:

